I

L I T H U A N I E
‘

Nr.36

IN DEPENDANT E
/

•

INDEPENDENT LITHUANIA

1977 m. RUGSĖJO - SEPTEMBER 14 d. -

CANADA - MONTREAL - (Established 194 1)

“S™ KANADOS LIETUVIŲ DIENA
Šis projektas yra didžiau
sias
pasaulyje,
privačiai
vykdomas , Ir kainuosiąs apie
Šie mokslo meta t pr aside- 1O bilijonų dolerių.
da
nemažame įtempime .
Montreallo ribose anglųproKANADIETĖ STUDENTĖ
testantų ir katalikų mokyk
los priėmė apie 1500 mo
ČEMPIONĖ
kinių, kurte pagal BUI 1O1
Toronto studentė C Indy
neturėjo teisės lankyti anglų Nicholas, 19 m. amžiaus, yra
mokyklų. Vyriausybė grąsl- pirmoji Ir greičiausia mo na, kad tie vaikai negausią te r Is, perplaukusi ten Ir at
diplomų Ir nebūsią vyriausy gal Anglijos kanalą neįtlkė bės subsidijuojami.
tlnu laiku- 19 vai. 55 mln.
Tačiau Mokyklų Komisijos
Dartlk prieš dvejus metus
gauna privačių pasiūlymų fi rekordą turėjo John Erikson
nansinės paramos. Ontario Iš Chlcagos, perplaukęs tą
gi Švietimo departamentas distanciją per 30 valandų.
užtikrino, kad
kfekvlenam
Quebec'o studentui, atsikė lustam Į Ontario, bus pripa
PANAMA žinti kreditai už kursus iš
PANAMIEČIAMS
eitus Quebec’e.
JAV pasirašė su Panama
sutartį, kurtą ratifikavus ,
Panama turės pilną kontrolę
PER SALDU IR PER
šio Istorinio kanalo 2000
RIEBU
metais.
Oiebec'ę Socialinių Ret Ta proga Washlngton'e
kalų
Mtntstertja planuoja
buvo priimti 19 įvairių Loty
pravesti sveiko maitinimosi
nų Amerikos valstybių ats
planą, nes kvebeklečtal, kaip
tovų.
parodo statistikos, sunaudo Į priėmimą atsilankė Ir
ja daugiausia cukraus pasau
svečias Kanados premjeras
lyje.- Dantų gedimas valkuose
Trudeau.
taip pat yra pasiekęs pasau
linio rekordo. Ne tik valkai ,
bet suaugę pasižymi persalNEPAVYKĘS
SUKILIMAS
£
daus Ir perriebaus maisto
Tokyo
oficialioji
spauda
vartoj Imu.
Informacinė Ir auklėjamo prisimena Ir komentuoja,kad
ji programa numatoma suda buvęs Kinijos Gynybos Mlryti specialios komisijos , Ir nlsterls LIn Plao, norėda
įvykdyti lO-Ies metų laiko mas nuversti Mao valdžią,
tarpyje. Ypač ta programa panaudojo karo laivus, bom
lies jaunas motinas Ir val bonešius Ir liepsnosvaidžius
kus tarp 6-13 m. amžiaus, 1971 m.
kurie dažniausiai "užkanda"
Mao sargybiniai Ir specia
pepsl-cola Ir Mae West sal lus kariuomenės dalinys 83
41, paties Mao žodžiais po
dumynais .
Tik 16% gimusių Quebec’e nepasisekusio perversmo ,
yra maitinami motinos pienų buvę tokie patikimi, kad jį
nužudyti buvę visiškai neį
1/2 mil. kenčia nuo nutuki
mo. Apie 225 mU. dolerių manoma Ir LIn Plao turėjęs
Išleidžiama gydyti ligoms , naudoti visokias kitas prie
kurios atsiranda dažniausiai mones .
nuo netinkamo maitinimosi Po nepasisekusio sukilimo
diabetui, pakeltam kraujo LIn Plao užsimušė lėktuvo
spaudimui, nutukimui, arte- nelaimėje, bandydamas pas
rlosklerozei ir širdies Il prukti į Sov.Sąjungą.
goms.
Tokia programa Kanadoje
būtų įvesta pirmą kartą. Pa
naši programa labai sėkmin
gai praėjo Švedijoje Ir Olan
dijoje, kur žmonės ne tiek
saldžiai, klek perrfeblal val
gė.
Sveikatai atstatyti, sako
komisija, kvebeklečtal turėtų
sumažinti pirmiausia 25%
riebaus maisto vartojimą.
Kažin ką apie tai galvoja
lietuviai?

PRASIDĖJO MOKSLO
METAI

TRUDEAU IR CARTER
SUSITARĖ

Principe sutarta dėl Allaskos natūralaus gazo
vamzdžių pravedtmo pro Ka
nados teritoriją po paskuti
nio Trudeau Ir Carter’lo su
sitikimo. Galutinai sutartis *
bus suredaguota Ir pasirašy
ta ateinančią savaitę Ir per
duota Kanados Parlamentui
Ir JAV Kongresui patvirtinti.

LONDONE, ONTARIO,

SPALIO
PASAULIO LEETUV1U
SPORTINĖS ŽAIDYNĖS
Pranešimas
Nr.

3

Š.m. liepos 11d. įvyko.
Pasaulio Lietuvių Dienų Or
ganizacinio Komiteto Ir Fi
nansų Komisijos bendras po
sėdis. Svarstyti Ir priimti
PLD nuostatai. Nuostatų įva
das skamba sekančiai:
- Pasaulio
L lėtu vlij
Bendruomenės /PLĖ/ val
dybas pavedimu, Pasaulio
Lietuvių Dienas ruošia:
a/ Kanados Lietuvių B-nės
/KLB/ krašto valdyba, »
b/ JAV Lietuvių
B- n ės
/JAV LB/krašto valdyba,
c/ Š. Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo Ir S Sporto
S-gos /ŠALFASS/ centro vba

7~9dienomis

Seimo atstovas/ pirm., K .
Dočkus/ PLB atstovas/ vplrm., F. Andrlūnas-/JAV
LB atstovas/ v.pirm. , kun.
P. Ažubalts/DŠ atstovas/ v .
pirm., P. Dunderas / PLS
Žaidynių atstovas/ ižd. , J .
Valeellūnas /KLB atstovas/
narys ir St. Dargls /PLS
Žaidynių atstovas/ sekr.
Rugsėjo 1O d. Toronte įvyksta PLD Organizacinio
Komiteto Ir Finansų Komisi
jos bendras posėdis,kur bus
aptarti svarbas PLD rengi
mo reikalai.

> Jai__
___
suprojektuotas

Sportininkai broliai Karpiai Toronte, pasipuošę busimųjų sporto žaidynių,
suvenyriniais marškiniais, laukia i vykstančių- sekančiais jaetais ’žaidynių.

PLSZ
ženklas Ir ženklas- įsiuvas kartėmls turėjo sustoti, kai
uniformoms dali. Telesforo kaimiečiai
Jau gauta eilės sporto klu
reiškė
savo
Valiaus. Taip pat su Žaidy
džiaugsmą, gėlių puokštes bų preliminarinė registraci
nių ženklu pagaminti suve
įteikdami naujiesiems Euro ja Sportinėms Žaidynėms,
nyriniai
ifiaršklnlal /T- pos krepšinio laimėtojams. tačiau yra klubų, kurie dar
shlrtsZ lietuvių ir anglų kal
Dar įspūdingesnis priėmi neatsiliepė. Prašome pasis
Greltu laiku nuostatai bus bomis ir jau pardavinėjami.
mas buvo
suorganizuotas kubinti.
multiplikuojami ir siunčiami Norintieji įsigyti, kreipiasi tais pačiais metais Lietuvos
Lietuvių
Fondas
JAV
sporto klubų vadovams, plr - į vietinius sporto klubus . krepšinio rinktinės atsto
mlnlnkams Ir aukų rinkimo Nemažai ir kanadiečių To vams, kai jie lankėsi JAV Sportinių Žaidynių pravedtįgaliotiniams tikslu susipa ronte, besilankančių Toron
Baltimorėje. Kadangi miesto mut paskyrė $1.000. Už
žinti su visa PLD organiza to Lietuvių Namuose, įsigyja
rotušėje lietuviai turėjo di auką reiškiame giltą padėką.
cine Ir finansine struktūra.
marškinius Ir reklamuoja delę įtaką, tai krepšininkų Sportininkai tikrai pateisins
9
'
Žaidynes kanadiečių tarpe.
lankymosi proga buvo pas lietuviškas viltis.
P: SŽ nf.
Angliškai PLD vadinasi
Birželio pradžioje Kana
kelbta Lietuvos diena. Mo LITHUANIAN WORLD FES- doje Ir JAV lankėsi L. Balt
kiniai nėjo į mokyklas,para RŪPESTIS DĖL
TIVAL/ne: World Llthua - rūnas su ponia iš Australijos. do metu plevėsavo JAV Ir SADUNAITĖS
nlan Festival, kaip buvo pas Žymusis sportininkas buvo Lietuvos vėliavos, kai atvi
Nuo š. m. liepos 1 d. jokių
kelbta pran. Nr. 2/. Todėl pagerbtas T oronte, Kleve lan rose mašinose gatvėmis va
žinių apie Nijolę Sadūnaitę
angliškoje Informacijoje bei dė ir kitose vietovėse.To žiavo
Europos
krepšinio negaunama. Jos išlaisvini
spaudoje prašome tik tą pa- ronto surengtame priėmime
mu rūpinasi daug įtakingų
meisteriai.
vadinimą naudoti.
svečias papasakojo savo pa
PLSŽ Organizacinis Ko
asmenų bei
organizacijų
tirtus įspūdžius,kaip Lietu mitetas ir
ŠALFASS-os laisvajame
pasaulyje.
Ji
Sudaryta Pasaulio Lietu- vos sportininkai buvo sutikti
centro v-ba turėjo su L.
randasi Mordavijos koncent
vlų Dienų Finansų Komisija Lietuvos gyventojų 1937 m.,
Baltrūnu pasitarimą Sporti
racijos stovykloje; jos svoris
ir jau pasiskirstė pareIgo-: pervažiavus Latvijos-Lietu
nių Žaidynių re Avalu. Iš Aus paskutiniu metu buvo nukrlmis: E. Čupllnksas/ PLB vos sieną. Traukinys kart- tralijos atvyksta 65 sporti tęs per pusę. Neaišku, ar jt
ninkai,-Ir aptartas kelionių skelbė bado Striką, ar ji bau
Išlaidų reikalas.
džiama, neduodant jai maistą
•
Manoma, kad ji yra kankina Nepamiršti Ir kiti Sporto ma už pareiškimą, kad pak Sąjungos reikalai. Š.m.lap Įausta ar norėtų išvykti į
kričio 24-27 d. d. Chicago - . Vakarus, atsakė "taip".Toji
tyla gali reikšti, kad ji yra
je
ruošiamas Trečiasis
labai blogos sveikatos, arba
Mokslo Ir Kūrybos Simpo
ziumas. Pirmą kartą bus at kad Iš viso jau gyvos nėra.
Tai šitaip elgiasi "pažan stovaujami Ir sporto reika
glaustoji" valstybė/ taip bent
lai. Skaitomos dvi paskai
ji pati save vadina ir girtasV'.
tos: dr. Algirdo Vokietaičio
ir Jurgio Jašlnsko. Centro Taip elgiamasi su moterimi,
kurt net ir prieš ■ sovietų
v-bos .paprašytas, simpoziu
konstituciją nėra nusikaltusi.
mo reikalus tvarko sporto
veteranas Bronius Keturakis. Kaip tokio rėžimo atstovai
gali vis tęsti nužmoginimo Ir
•
genocido aktus,patys juos su
Liepos 1-3 d.d.
Canada tokia didele "pompa"
pas
Cup plaukimo pirmenybėse merkdami kituose? J Jie vis
Toronte dalyvavo Ir lietu dar Ieško teisybės,dar leš vių kilmės Steve Plekeli. ko bausmių už praėjusio karo
Centro v-bos atstovui teko nusikaltimus, bet patys
dar
užmegstl pažintį; Tai jaunas tebetęsia tuos pačius Ir blausimpatingas
sportininkas . resnlus nusikaltimus. 'Negi
Jei tik laikas leis, mielai da jų akys neats tvers •.? Negi jų
Lakūnų Dariaus ir Girėno didvyrišku žygių ir tragiškų žuvimo 44-rlų metų sukakties minėjimas,
lyvaus
Pasaulio Lietuvių bafmė pasirinkti humanišku
Marųuette Park. Chlcagoje. Gerbėjalju garbei padeda vainikų prie Dariaus ir Girėno paminklo.
Sportinėse Žaidynėse.
mo kelią yra tokia didelė?
Nuotrauka c. Genučio.
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PANORAMA

Panonijos upė, Belgradas Jugoslavijos sostinė, Balearų salos^Pinsko Balos, Bal
tija ir t.t.

BULGARU TAUTOS IR VALSTYBES KILMĖ

žius Pabaltėje(ž. archeolo gų liudijimus).
Sakoma, kad dabartinės
Bulgarijos ir jos sostinės
VARNA pavadinimas yra ki
lęs iš ten ilgą laiką gyvenu
sių bulgarų, kurių sostinė
senovėje buvo
Perelaslav
(Slavų perėja- Balta Šventa),
esanti Šiaurinėje Rusijoje
(tuomet Rasoje), galindų sri
tyje.

Prieš tęsiant toliau,įterp
ninkams pradėjus įsikurti jų sime čia mūsų šviesiųjų piržemėse, jų tautos vadas PA- matakų nuomonę:"Visas žeGAUČIUVYS
suorganizavo mės'plotas nuo Medijos ry LEIDĖJAS - NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SPAUDOS BENDROVĖ
1773 metais sukilimą, ku tuose, beveik visa pietinė
Second
Cl oss Moil
Registration No.
1952. Return postage
rio metu tie Rytų Galindų Europa iki Atlanto, buvo
guaranteed.
Postage
paid
at Lochine,
Quebec. Published
palikuonys savo vėliavose trakų tautų apgyventas"
by The Independent Lithuania Publishing Company at 7722
George
Street,
Lo Salle H8P IC4, Quebec,
Canada.
iškėlė mūsų Baltą Vy
(Apie trakų-frygų tautystę ir
ties Kryžių raudoname
jų atkeliavimą Lietuvon, Ba
Apie 667 m. penki valdovo
Metinė prenumerata Kanadoje — $9.50,
visur kitur —$ 10.00.
fone. Šis "Dono kazokas", sanavičius, Lietuvių Tauta ,
Rėmėjo prenumerata nuo $ 15.00. Adreso pakeitimas 25 <. Atski
sūnūs pasidalina
save prisistatęs kaip Petras III knyga I dal. Vilnius, 1921; Kouvrat
ros
numeris
25 e.
Adm. Ir redaktorius F. Pr. Paukjtaltis
Adresas: 7722 GEORGE STREET, LASALLE, QUE. H8P 1 C4
ni-is, apjungė Uralo ir Dono taip pat P. Klimas, Mūsų Se tėvo žemes. Vienas jų AspaKadangŲBULGARAI, VAN
Dnieprą,
______________ Tel. (514) 366-6220____________ ' ,
galindus, baškyrus ir kirgy- novė, 1922,Tilžė). Štai dar ruch, peržengia
DAI, PRUSAI - kurių trys
Dniestrą ir apsistoja prie
zus,
bei
pagaliau
dvarų
ir
BENDRADARBIU IR KORESPONDENTU SPAUSDlN AMOS MINTYS
keletas daiktinių įrodymų:
vardo variantai išsisprend
Prato. 679 m. jie užima že
NEBŪTINAI ATITINKA R ED AKCIJOS N UOMONEI. RANKRAŠČIAI
dirbtuvių darbininkus, priža
Paytų karaliai Ukrainoje mąją ME ŠIE ir ten įsteigia
TRUMPINAMI IR TAISOMI R EDAK CMOS N UO ŽIŪRA, GRĄŽINAMI
žia to paties žodžio van
dėdamas
jiems
duoti
žemės.
TIK IŠ ANKSTO SUSITARUS. UŽ SK EL BIM U T URIN Į REDAKCIJA
nuo 255 m. prieš iki 226 m.
dens visrakčiu(tarsi Seza
Vakaruose šis sukilimas iš po Kr. turi lietuviškus var- karalystę, kuri gyvuoja apie
IR LEIDYKLA NEATSAKO.
mo raktu) - tai neabejotinai,
siplėtė iki Uralo ir Volgos, dus :TAURIDAITIS, ARTU- 300 metų. 907 metais bulga
tas pirmasis 1800 metų prieš
bando
vėliau iki Tambov ir Žemu VONIS. SENATRAKIS, VA- rų caras Simeonas
Kr. PABALTĖJE randamas
tinio Naugardo. Šiaurėje-iki NONIS(Banonis), VARDANIS. užkariauti Bizantiją, bet jis
klodas( o Europos pietuose
ir "rasai" atstumiami 941 m.
Peromo fabrikų, gi rytuose- Bet įdomiausia ir svarbiau žymiai ankščiau) davė vardus
Pagaliau Bulgarija tampa įiki Siberijos.
šia yra V o g ė z ų - bala - jungta Rasų dalimi, bet ne
seniausiam Eurazijos upynų
g e i š i ų eilė...
tinklui. Vietovardžių moks
ilgam. 971 m. "rusai" Išveja
las nustatė, jog upių,ežerų ,
Pastebėkime, kaip pavojin
mi iš Balkanų ir pietinė
kalnų bei jūrų pavadinimai gai arti vienas kito yra
Bulgarija tamxa Bizantijos
išlaikė žmonijos seniausių BALTA ŠVENTA, BALTGU3. Prieiname prie pas ku provincija.
sileldo. Karūnavimas buvę
Šiuo keliu DIJA, BALTIJA. Tai negali
tinės belgų t a utos, kurią
atidėtas. Tačiau, Didysis Lie kalbų palikimą.
tuvos karalius Vytautas susir eidami, galime atrasti savo būti "tik atsitiktinis sutapi visi puikiai pažįstame,ne To negana. BASILERUS n
protautę.
mas" juo labiau, kad šios te sigilindami į jos vardo sen pramintas "bulgarų žudiku"
go Ir, būdamas senyvo am
ritorijos centre yra gyvas sacingą reikšmę. To vardo
žiaus— virš 80 metu, greitai
išleidžia už "rusų" didž. ku
BULGARU ."tautą" sutin- liudininkas
VYČIUVIŠKIS variantai yra šitokie: Belg,
mirė.
nigaikščio Vladimiro savo
ka me trij ose
skirtingose (Vitebskas), kuris paikiai ri- bolg, volg, belgiaidd, volcae,' seserį 989 m., ir šis apsl Europos vietose:
šasi su VYČIU- GUDŲ ir volgae,belgae ir bolgae (La krikštyja 996 m. Gal su jo
1. Prie Volgos, su sostine BALTŲJŲ GUDŲ vardais . grande encyclcpedie Unguispagalba Basileus pagaliau
Bolgari- Šventuoju miestu , Kitas gi svarbas miestas- tioue). Šitaip, be mažiausios nukariauja Samuelį kare,ku
603 metų nuo Didžiojo Lie taip apibudintų arabų už
SMALININKAI
(Smolensk) abejonės susiderina Volgos- ris tęsėsi apie 20 metų. To
tuvos kunigaikščio ALGIRDO rašuose.Tas pat vardas Ka - turėjo visai netoli Gnezdovo Dunojaus Bulgarų- -Belgijos kiu būdu 1014 m. Strymon
talonijos atlase 13 surašomas senovės kapines, kur randa vardų variantai,kilę iš mūsų
MIRTIES.
pergalėje 14. 030"bulgarų"
lietuviškai Baltachinta-BAL ma apie 3. 009 kapų-senovės probaltų ir Baltijos prošakGedmino sūnūs Algirdas
išbadomos akys ir Vakarinė
TA ŠVENTA. Tai dabartinis piliakalnių. Mongolai pilia - nies BALA.
ir Kęstutis išplėtė Lietuvos
Bulgarija tampa 1018 m. Bi
valstybę nuo Baltijos iki Juo- Upenskoje arba Bolgarskoje kalnių ne pylė, juo labiau
zantijos provincija. Nuo
to
Rugsėjo 8-toji T,iei.ūvos Ka dųjų jūrų. Jiems rūpėjo at - kaimas Rytų Galindų terito  maskoliai.
•Kiti, oficialūs šaltiniai ne laiko ji slavinama ir 1.1.
rijoje.
kuris
aiškiai
reiškia
raliaus VYTAUTO DIDŽIOJO statyti Didžiosios Kunigaikš
prieštarauja, bet papildo mū
tik senovės b ui g a r ų pava
2. Antruosius bulgaras sų išvedžiojimais. Sakoma,
tystės valdžią Lietuvoje. Ir
DIE NA,
dinimą. gyvenusių ten nio randame Dunojaus žemupyje kad bulgarai pirmiausia ,
Romcs Imperatorius Zig todėl tarp abiejų brolių buvo
ir juos gerai pažįstame be gyveno prie VOLGOS(Bolga,
bronzos amžiaus.
mantas patenifihno Lietuvos sudaryta sutartis, kuria jie
1186 m., laike iKryžiaus
komentarų-tai dr. BASANA" Bala, Balta),iš kur jie įgavo karų, trumpam laikui
Didžiojo kunigaikščio V;,'tau turėjo palaikyti vienas antrą
pri
to norą vainikuotis LIETU tiek prieš išorinius, tiek ir
Arabų ambasadorius SU- VIČIAUS ir geografiniai bul savo pavadinimą. Apie 475 pažįstama
"suslavinta
VOS KARALIUMI.. 1-13 j me prieš vidaus priešus. Visus
SANAL RASI, 922 m. gegu- garai. Jų vardas tačiau bu - m. jie išstumiami nuo Vol - Šiaurės Bulgarija su sosti
tais rugsėjo mėnesio 8 die - nukariautus miestus bei vais žės 12 d. , atvykęs iš tolime vo perimtas iš juos vėliau gos ir pirmą kartą minimi ne Tirnovo. 1235 įsteigiamą
Bagdado, atsivežė savo svi- užkariavusių mongolų. Mat istorijoje. Vėliau jie apsis bulgarų patriarchatas. 1242
čius pasidalyti pusiau. Algir
ną.
Visi to laiko registravimo do, padedant Kęstučiui, ran- toje ir istoriką IBN FA DL Alėtai Tie tautos vardas, o tik toja prie Juodųjų ir Azovo mongolų ir vengrų įsiverži— pakėlime į karalius forma koše atsirado visa tikroji
arba daiktinė Jūrų ir, pagaliau, pasiekia mai susilpnina valstybę ir
kuris pastebėjo,jog BALTA- vietinė
ŠVENTOS karaliaus tėvas reikšmė. Jis yra kilęs iš "getų ir Panonijos"lygumas, prasideda religiniai ginčai.
lumą) ir patvirtinimas buvo
tuva su senovės jotvingių že
atlikti. I.
iižš Vyįa. u l -. iv* mėmis. Juodu valdė Lietuvą
dar buvo Arijų tikybos (taip Bolga, Bala, Balta raktinės prie Dunojaus apie 487 m . 1330 m. ji prijungiama prie
Pagaliau 1393 m.
karalienei Onai buvo vr.xlie 32 metus.
Algirdo sostinė
vadinosi mūsų senoji religi pro šaknie s. Jos variantų yra ( greičiausiai sąjungoje su Serbijos.
dintos karūnos ir siunčiamos buvo Vilnius, o Kęstučio —
ja). Geografas ISTAKRI pa šimtai ir visi priklauso mū hunais, žygyje prieš romėnus) sunaikinamas Tirnovo ir nuo
per specialius pasiimtihius j Trakai.
žymi šalia Šventojo'Miesto sų kalbai: Baluvonė(12. a. Ku- Po ROMOS IMPERIJOS SU 1393 iki 1878 m. Bulgarija
Lietuvą , su specialiais ati
tampa Turkijos provincija.
Didysis Lietuvos kuni
buvusir kitą, vardu SUVARA. banės deltos pavadinimas) , NAIKINIMO iškyla AVARŲtinkama is Ir k eratoriaus raš gaikštis Algirdas išplėtėLieJuozas Benius
Pati tauta tuomet arabų bu- Billis-Anatolijos upė, Belias BULGARŲ imperija pietuose
tais — aktais. Visi svečiai — tuvos ribas, užkariaudamas
vo vadinama baltaisiais gu -Mezopotamijos upė, Bollia- (375-675 m.) ir aukso am iš Europos kraštų valstybių rusų ir gudų žemes. .Jis tris
dais. Jų lietuviškumas yra
valdovai suvažiavo. Karūna kartus buvo prie Maskvos var neabejotinai nustatytas netik
vime puota prasidėjo.
tų ir tik duoklėmis rusai išsi archeologijos, bet ir istori
. . . Bet klastingi lenkai, pirkdavo.
niais duomenimis. Pav. ,
išvykon Lietuvon, tėvus pažįs- Nepalyginamai blogiau yra
vyskupui Zolesnicky vadovau
JAUSMUS
D. L. kunigaikštis Algirdas kaip-sako BOHUŠAS " Bil tant,atrodo kitaip : jie yra vi -su kenksmingais žemėlaUŽGAUNANTI EJI
jant, pastojo kelią Romos pa  buvo geras karo vadas.
gyvenančių
Pa goro totorių,
sakeriopai sąmoningi lietuviaiplaIs.
IŠSIREIŠKIMAI
siuntiniams. Suėmė juos, ka slaptingas, visad blaivas, net miškuose, tarpe buvo kalbė
ir krašto piliečiai ir, tikrai .
rūnas ir dovanas su do’.oimea- midaus negerdavo.
ta panašia
į lietuvių kai Dažnais atvejais, iš kažin sąmoningesni negu anie virš
"Draugo"kultūrinio priedo
tin ais aklais atėmė .
Jis mirė 1377 metais, palik bą". Po pirmo Didžiosios kur mūsų atsinešti išsireiš minėti — Chicagoj ar kitur. 1977 m. liepos 2 d. nr., ra
Po to, kilo ginčai tarp Jo damas sostą sūnui Jogailai.
Kunigaikštystės padalinimo kimai kaip lietuvis patriotas, Tik dar kartą žvilgterėkim į šant apie Lituanistikos Ins gailos ir Vytauto. Lenkai nu
1772 metais, ir rasų dvari- tautiškai sąmoninga lietuvių tokius "šauklius" — dažni pa tltuto veiklą, skelbiama,kad
J. V. K.
visuomenė ir pan., atrodo jau tys savo vaikų neturi ir net, "Inž. H. Andrius rengia Lie yra nustoję savos vertės. Tas neturėję. O kiti dėl kokių nors tuvos valstybės bei lietuviš
mastelis, kuriuo gal kada Lie-priežasčių niekad į Lietuvą, kų žemių žemėlapį".
tuvoje ir buvo"matuojamčlie- nors ji ir laisva būtų — netuviai. jis visai neatitinka mū- nuvažiuos. .
JIs jau ankščiau yra "pa
Tad liaukimės užsigauliosų išeivijos dabarčiai.
jimais, atsisakydami netobu rengęs" panašios paskirties
"žemėlapį",pagal vienos tier
Tik paimkim dėmesin, taip lų išsireiškimų.
vadinamos lietuvių išeivijos
tuvlškos įstaigos sutelktus
A. Gužutis
NUO VILKO ANT MEŠKOS... mus Europos Rytų politikos
Log" Bilmont, Massachusetts sostinės—Chicagos veiksmus.
duomenis, Ir tas "žemėla Montreal, P.O.
Blaivioji JAV visuomenė ir žinovas visur remiamas ir sekančiai: "In 1970 Viking
— Pikietuoja su naciškomis
pis" yra tikra gėda Ir balsi
visas demokratinis pasaulis globojamas David Rockfeler. Press published 'Between svastikomis ir kitokiais pla žala visai lietuvių tautai,
apsidžiaugė, kai laimėjo J. O pastarasis Maskvoje turi Two Ages", by Zbigniew Brze katu išsireiškimais gatvėje
nauda lietuvių tautos prie
Carter* is. Su jo išrinkimu savo banką, kur bilijioninėms zinski, revealed himself to prieš Jėzuitus, save vadindaRENGIAMAS KITAS
šams. Dabar, galimas daly
buvo nušluotas nuo viršūnių , sumomis finansuoja SSSR be a Marxist". Autorius įro miesilietuviais patriotais ir
LIETUVIAMS
kas, tatai norima Išleisti
vienų garbinamas, kitų ne valstybės įvairius projektus. do knygoje, kad pasaulis tu tautiškai susipratusiais. DeKENJCSMINGAS
"tobuliau". ObjektyvesntejlŽEMĖLAPIS
kenčiamas dr. H. Kissinger is, Paskolos esančios ilgalaikės ri siekti vienos pasaulinės > montruoja arba neina į solis
sutlnka dėl esminių klaidų
Žinoma, jis buvo iškištas į ir mažais procentais. Supran- valdžlos-"the goal of World tų iš Lietuvos koncertus save
PUna
nemokšiškai pa- jo buvusiuose žemėlapiuose.
paviršių slaptų didžiųjų jėgų, tama, yra ir daugiau tokių
government". Bendrai toje vadindamas - lietuviu patrio rengtų knygų, netinkančių nei
Algirdas Gustaitis
finansininkų (kaip Rockfele- "dėdžių" amerikonų . kurie knygoje įrodoma, kad mark- tu ir t.t. Juk ir paskutinysis
patiems skaityti, juo labiau
riai ir pan ), kurie nori su nejučiomis stiprina Kremlių. sismaš - komunizmas esąs — solistės Kaukaitės koncer svetimiesiems parodyti.Bet
California „USA.
SSSR valstybe prekiauti ir ją
pasaulio išganymas. Viena tas dar nei šsėmė tos "sriubos" knygas galima šiaip taip "nu- .
ekonomiškai ir tuo pačiu miDaug kas galvojo, kad Z. valstybė — viena valdžia. O kurią"privirė"per spaudą ta
slėpti".
litariškai stiprinti
Brzezinski pakvietimas JAV buvusios valstybės pavirstų tautiškai"sąmoningojl"lietuDabar prez. J. Carter už Prezidento patarėju yra pri tlk respublikomis su aprėž-vių visuomenė.
sienio reikalų ministeriu —
imtinas visiems ir, Kissin - tomis teisėmis.
Veda Kazė BRAZDŽIONYTĖ
O paimkime atvejį, kad ir
sekretorium pasirinko kar gėrio "privirtą košę" gerai
VeiKia savaitgaliais:
Montrealio
jaunimo
išvyką
į
jeros diplomatą, gerą vyrą
išvalys, Deja, kyla neaišku
Penktadieniais 9:30 — 10:00 val.vak.
Tad pažiūrėsime,
kaip
Lietuvą. Ar tai jų tėvai, kurie
' C. Vance.
AM -1490, iš WOPA stot.
mų ir myslė kam jis tar
mandrusis politikas Z. Brze vaikus leido irkeUonės išlai_
8:00 - 10:00 val.vak.
Šeštadieniais
Gi valstybės saugumo rei naus ? — Amerikos gerovei
FM - 106.3 iš WLNB stot
zinski prez. J. Carter pasuteikį yra ta_ vadinamokalams pasirinko lenkų kil
ar bus Kremliaus tarnas ?..
Sekmadieniais 9:30 - 10:00 vai. ryto
• tars Ir kokių pasekmių su-..
tautiškai nesąmoningoji
mės, gimusį Montrealyje
AM - 1230 , iš WJOB stot
lauksime ?...
lietuvių visuomenė ?...
■ Lenkijos valstybes ambasa
Adresasj 2646 West 71-st St.
Ir štai "SpeakUp" š. m. ba
Kelmas
Montrealio
lietuvių
jaunimo
doriaus sūnų, - prof. Zbig
landžio mėnesio persispaus
Chicago, m. 60629. Tel. 778-5374.
Toronto, Ont. aple 20 dalyvavusių 3 savaičių
niew Brzezinski. Jis yra žy- dina straipsnį iš "The Birch
NEPRIKLAUSO M A LIETUVA
2 r I.

Nagrinėdami mūsų tautos
praeitį ( NL nr. 22-23-25 )
1974), praleidome prūsus .
Tai padarėme sąmoningai ,
eidami atgal, palaipsniu, se
noviškumo sluogsniais. Mat,
prūsai- tai ne vien lietuvių ,
o bendras indoeuropiečių
reiškinys-tai giliausias klo
das mūsų proistorėje.

Žymūs—paminėsimas
IR SUKAKTIS

“LIETUVOS AIDU'4

XI-

mokytojų ir jaunimo
s ūdiju savaitė

(T ąsa iš praeito numerio)

tr svarstybas, o mokyme ji
turi daug vaizdinių priemo
nių, dažnai savo pačios pasi
darytų, ar būdingesnių Iškar
pų Iš žurnalų bei laikraščių.
Z.Jonynlenė dirba parapi
jinėje mokykloje Ir turi vie
ną pamoką kasdien per 5-Ias
savaitės dienas, tačiau jos
darbo metodais būtų gali ma pasinaudoti tr šeštadie
ninėse m okyklose.

Jaunoji mokytoja Jūratė
Krokytė Iš Rochester’ to
skaitė paskaitą apie klasės
laikysenos motyvus. Pagal
ją, ypač mažojoje mūsų mo
kykloje, mokytojas yra gerai
visų pažįstamas-artimas Ir
todėl dažnai nebe autoritetas.
Remdamasi amerikiečių
pedagogų patirtimi, prele gentė sakė, kaip kartais rei
kta mokinius
traktuotųtr
kaip žiūrima į mokinių daž
nai neleistiną elgesį klasėje.
Ignoravimas kartais geriau
paveikia, negu griežtas Ir
greitas reagavimas. Mūsų
mokytojams reikėtų žinoti Ir
amerikiečių klasės apvaldy
mo būdai.
Kitas jaunas mokytojas
Rob. Mačiulis taip pat davė
paskaitą apie amerikiečių
pedagogiką. Neatvykęs,
ją
patiekė raštu, kurtą perskai
tė Br. Juodelis.

Aptaręs amerikiečių sis temos bruožus, R.Mačiulis
bandė mūsų lituanistinį švie
timą palyginti su amerlkte člų mokymo procesu.Tačiau,
mūsų mokymą aptarė Iš senesnlų davinių, turbūt, Iš tų
laikų, kai jis pats musų mokyklas lankė. Reikėtų sutikti
su jo tvirtinimu, kad nerei
kia mokinio verstlprle to,ko
jis nesugeba priimti bei su
prasti. Tačiau jis sakė, kad
mums reikia daugiau dirbti.
Jei nesam tam paslrengęgalštam be reikalo. Todėl
jis s lūl ė mū sų švieti
mą s ūmo dernlntt.

(“VARPAS" Nr.3. - Leidžia:
LIETUVOS REVOLIUCINIS

L.Etmanta s
Per visas iki šiol buvuslas studijų savaites moky
tojams
buvo
patelkiama
brandžių paskaitų apie mo
kymo procesą, klasės latky senos modifikaciją bei nau jus metodus.
Šiemet mokyt.Z .Jonynlenė
Iš Chlcagos vėl Iškėlė mo
kymo tr priemonių klausimą.
Mūsų lituanistinės mokyklos
neturi bendro mokymo būdo ,
nes velk visur dirbama taip,
kas geriausiai tinka vietos
sąlygoms. Taip pat daug kas
priklauso nuo mokytojo Ini
ciatyvos ar sugebėjimų. Ta
čiau, kai jau daug kur litua
nistinės mokyklos egzistuoja
25 ar daugiau metų, atsirado
nemaža bendrumų bei pana šamų, nes turime programas,
kruopščiai paruoštų vadovė
lių, žemėlapių, skaidrių tr
1.1.
Patirtis sako,kad per pa
mokas vengtina vienodumo monotonijos. Yra geriau,kai
mbklntat gauna vis ką nors
nauja. Mokytojas turi steng
tis pamokon įtraukti visus
mokintus tr neleisti jų dė
mesiui atitrūkti nuo klasės
darbo. Galima net mokintus
įtraukti pagal pamokos turi
nį į diskusijas. Tačiau pra dedant naują pamoką,būtina
ją surišti su buvusiomis pa
mokomis bet duoti reikiamų
paaiškinimų.
Mokyt. Jonynlenė per pa
mokas, Įvairumo dėllal įveda
būdingų Iškarpų paskaitymą
Iš laikraščių. Su vyresniai
siais mokintais ji daug dė
mesio kreipia į rašinėlius .
Kartais bendromis jėgomis
jašlnėlls rašomas: Ir,lentoje,
paskui jis taisomas Ir po to
mokinių nūs įrašomas. Labai
■stropiai taisytini namų dar
bai. Kartais mokinių rašinė
liai multiplikuojami Ir duo
dami klasei taisyti visiems
mokiniams. Taisytojas turi
po taisymu paslrašytl-todėl
jis vengta nerimtos kritikos.
Gramatikos mokymui Z.
Jonynlenė vartoja varžybas

Lietuvos pogrindžio kreipimasis į laisvąjį pasaulį, kad Pabaltijo teritorija paverčiama
branduolinio karo priešakiniu postu

Rodos prieš porą metų,
studijų savaitės metu auto
ritetingai buvo sakyta, kad
yra amerikiečių pedagogų,
kurie labai domisi Ir vertina
mūsų Išeivijos mokymo sis
temą Ir ją
stato pa
vyzdžiu kitoms etninėms
grupėms.
R. Mačiulis teigė,kad ne
galima tiesioginiai kitų mo
kyti. Mokslas yra aktyvios
asimiliacijos vyksmas. Mo
kytojas gali būti tik šalutinis
priedas, net ne visada būti
nas .
Neturint paskaitos auto
riaus akivaizdoje, diskusijos
liko neįmanomos.

Po paskaitos, privačiai be
sikalbant, kai kam atrodė,
kad R. Mačiulis yra karštas
John Devzey sistemos šali
ninkas. Tačiau,kaip žinoma,
ši sistema yra amerikiečių
mokykloms atnešusi taip pat
tr nemaža sunkumų* Girdi,
gallr ją r e Ik ėt ų su mo de r n t nt l. •
Mokyt. Bronius Krokys ,
šių studijų vadovas,taip pat
mokymo klausimu patiekė
paskaitą "Kaip suaugusius
mokyti lietuvių kalbos". Jis
nurodė,kad bedirbdamas su
sidaręs savo metodą Ir prie
mones. Tat pirmas šios
studijų savaitės paskaitinin
kas, patiekęs savo paskaitos
kondensuotą tekstą Ir Išdali
nęs jį klausytojams.Atrodo,
nors jis savo metodą taikė
suaugusiems, bet gal" būt,ję
metodu galėtų
pasinaudoti
tie mūsų mokyklų mokytojai,
kurie dirba klasėje,kurių
mokintai lietuviškai dar nekalba arba mažai kalba.
Pr ele ge ntas pasteb ėj o, kad j o
paskaita būsianti
atspausta
"Švietimo Gairėse".
' Bus, daugiau/.

IŠSIVADAVIMO FRONTAS)
Taikos ir komunizmo vardais
prisidengę, socialistinio imperia
lizmo agresoriai mūsų kraštą
padarė vientisa raketų aikštele.
Lietuvą pavertė Sovietų Sąjun
gos vakarų fronto branduolinio
ginklo forpostu, kad, prisiden
gę taikiais gyventojais, siųstų
mirtį nešančias raketas, žudytų
mums nenusikaltusius žmones
ir už Pabaltijo trijų tautų bro
liško kapo pasislėpę, galėtų
gelbėtis nuo atsakomojo bran
duolinio smūgio.
Lietuvi, virš Tavęs pakibo
baisi mirtis! Tu esi pasmerk
tas mirti už Maskvą! Tavo, Ta
vo vaikų, brolių ir sesių gyvy
bė šią akimirką su Tavo ryžtu
ir kilnadvasiškumu tapo nei'vengiamai surišta. Į tokį pa
vojų nekreipti dėmesio gali tik
niekšas, kuriam asmeninė ka
rjera ir pasipelnijimas brangiau
už milijonus žmonių gyvybių.
Atėjo diena petis į petį su
broliais latviais ir estais stoti
kovon už savo ir artimųjų gy
vybę.
Lietuvos Nacionalinė Revoliu
cinė Taryba, Žmogaus Teisių
Komitetas, Amnestijos Interna
cionalo skyrius Lietuvoje, Lie
tuvos Laisvės Kovotojų Sąjū
dis ir Laisvoji Lietuvos komu
nistų partija taikos ir laisvės
tikslui sudarė vieningą Lietu
vos Revoliucinio Išsivadavimo
Frontą. Solidarizuojasi su visų
tautų išsivaduojamuoju judėji
mu ir visuotiniu taikos siekimu,
mūsų krašto gyventojų išgelbė
jimu iš baisios mirties. LRIFtas, kreipdamasis SOS! šaukia
si pagalbos Į viso pasaulio val
stybes, Tikime, jos suras tei-

| VLADAS

singą sprendimą ir parems mus
taikioje kovoje už teisę
venti.
Lietuvi, tai kova ne dėl teritorijų, ne dėl partijų nesantai
kos, ne dėl valdžios! Kas Tu be
būtum: tikintis ar ateistas, pri
klausantis kokiai partijai ar ne
partinis — Tu Letuvis. Laikas
užmiršti visas net krauju laisty
tas skriaudas, nesusipratimus.
Nedelsdamas užimk garbingos
kovos pozicijas Lietuvos Revo
liucinio Išsivadavimo Fronte.
Ateis laikas, bus sprendžiamas
SNO Lietuvos likimas — Tavo
gyvybės
klausimas. Atmink.
Tavo balsas Tame sprendime —
lemiamas. O kad jis būtų galin
gesnis, burk apie save žmones.
Aiškink jiems baisią padėtį, ku
rią. nuo milijonų žmonių slepia'
šiandieniniai Kremliaus valdo
vai. Jie per radiją ir spaudą iš
kailio neriasi, skelbdami taikos
politiką, biznieriškas sutartis,
Brežnevas apdovanojamas, o
tuo pačiu metu į Afriką siun
čiami Sovietų Sąjungos gamy
bos tankai, lėktuvai ir kariniai
instruktoriai. Nepasibaigus vie
nam pasitarimui — armijų ma
žinimo, nusiginklavimo, branduo'inio ginklo ribojimo klausi
mais, organizuojami nauji pa
sitarimai ir konferencijos. J
pasaulio visuotinės taikos, tau
tų išsivadavimo tikslą susitaria
žengti žmogaus Teisių Deklara
cijos keliu, o tikrovėje tuo
šventu vardu prisidengę, ir net
visai neatmesdami susitarimą,
teisia nekaltus žmones už jų
mintis ir įsitikinimus.

Lietuvi, kovodamas už rake
tinių aikštelių panaikinimą Lie
tuvoje ir tuo pačiu gelbėdamas
savo gyvybę gali padėti pasaulio
taikos reikalu. Netikėk ta tai
ka. dėl kurios posėdžiauja jau
trisdešimt metų po karo. Nesi
tikėk išlikti gyvas, jeigu Ark-

MINGĖLA

Vladas MINGĖLA, gimęs
1905 m. spalio 19 d. , pasi
traukė amžinybėn, mus pali
kęs 1977 m. balandžio 29 d .
Asmeniškai Vladą Mtngėlą
tr jo šeimą pažinojau atvy
kęs į JAV Ir pradėjęs kur
tis Philadelphia, Pa. Gyve
nome bevelk viename name .
Gretimos durys, -nuolat su sttlkdavome, vieni pas kitus
šnekučiuodavo♦ lankėmės,

JAV LIETUVIU LIETUVIŠKU MOKYKLŲ. TRUPUTIS STATISTIKOS

Jis visad buvo pilnas energijos, labai malonus ,
Iš viso pradinėse lit. mokyklose šiais mokslo nuoširciuS, paslaugus,bičiu
Šiais mokslo metais visose JAV-se veikia 25
metais mokosi 1574 mokiniai ir dirba 198 mokytojai
pradinės ir 8 aukštesniosios lituanistinės mokyklos.
liškas Ir taip maloniai arti
Be to, veikia Pedagoginis Lituanistikos Institutas
Aukštesniosios lit. mokyklos yra:
mas. Vis rašydavo į spaudą,
(akivaizdinis ir neakivaizdinis skyrius) Chicagoje ir
Mokiniai
Mokytoja
Mokykla
vis Iškeldavo ką gero, naujo,
Aukš.
Lituanistikos
kursai
Clevelande
Bostono
29
3
įdomaus skaityti. Vis jautė
Pedagoginiame Lit. Institute mokosi 70 studentų ir
Chicagos Aukštesnioji
90
12
dirba 42 lektoriai; Aukš. Lituanistikos kursus lanko
si
kuklus, niekad nenorėjo
Chicagos-Kr. Donelaičio
136
11
4 studentai ir dirba 10 lektorių.
aukštumos Ir ją siūlydavo
28
7
Cicero
Pradinės lituanistinės mokyklos yra šios:
kitiems net Ir tada,kai tik
4
Lemonto-Maironio
32
Mokiniai
Mokytojai
Mokykla
4
Clevelando-šv. Kazimiero
21
rai galėjo Iškilti.
Chicagos-Brighton Parko
45
Detroito-Žiburio
28
4
5
Begaliniai mylėjo lietu
Chicagos-Dariaus Girėno
154
33
4
15 '
Los Angeles-šv. Kazimiero
višką spaudą. Ir knygas. Vi
Chicagos-Kr. Donelaičio
164
13
Iš viso aukštesniąsias lit. mokyklas 1lanko 397 siems stengėsi parašyti,pa
Chicagos-Marquette Parko
172
10
mokiniai ir jose mokytojauja 49 mokytojai.
lengvinti redaguoti. Stengėsi
Chicagos-Montessow^
26
3
Palyginę šiuos bendrus skaičius su praėjusiųjų
taip rašyti, kad redaktoriams
Cicero
38
6
dvejų mokslo metų mokinių skaičiais lituanistinėse
Lemonto-Maironio
97 15
JAV mokyklose, pamatysime, kad mokinių mažė būtų lengviau paleisti į laik
Melrose Parko
18
3
jimas iš tikrųjų yra (kaip jau ne kartą buvo rašyta raštį. Kartais pas Kardavo,
Gary-šv. Kazimiero
20
5
lietuviškoje spaudoje), bet jis nėra toks tragiškas, davęs
paskaityti, kuriam
Grand Rapids
10
2
kaip daugelis mano. Dažnai to skaičiaus mažėjimo laikraščiui kas labiau tiktų .
119
13
Clevelando-šv. Kazimiero
priežastys yra natūralios: lietuviško prieauglio
Buvo begaliniai geros šir
83
Detroito-Žiburio
12
sumažėjimas, tėvų išsikėlimas į tolimesnes vietoves,
dies.
Kartą pastebėjo, aš
32
5
Omahos
kur lituanistinių mokyklų nėra ir pan., o ne didėjanti
grįžau Iš darbo kepykloje
Šios visos mokyklos priklauso Vidurio rajonui.
apatija lietuvybei ar lietuviškam švietimui.
1974-75 mokslo metais pradinėse lit. mokyklose šeštadienį paryčiais, pradė
Rytų rajone veikia:
Mokykla
Mokiniai
Mokytojai mokėsi 1731 mokinys; 1975-76 m. m. — 1680, o jęs dirbti penktadienį maž
1976-77 m. m. — 1574.
daug pietų laiku. Žinojo,kad
Baltimorės-K. Mindaugo
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1974-75 m. m. aukštesniąsias mokyklas lankė kračiau prie balsiai karštos
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Bostono
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424 mokiniai; 1975-76 m. m — 389, o 1976-77
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Brocktono
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krosnies duoną kelloltką va
m. m.— 397. Matome, kad šių mokslo metų
Elizabeth-dr. V. Kudirkos
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6
kartais
aukštesniųjų mokyklų mokinių skaičius yra net landų. Grįždamas,
Hartfordo-Svy tūrio
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43
gatvėje matydavau paslplo didesnis negu praėjusiųjų.
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j New Yorko-Maironio
149
Žinoma, kiekvieno lietuvio pareiga yra visomis vuslus negrus. Iš nuovargio
12
;Philadelphijos-V. Krėvės
39
išgalėmis remti, išlaikyti ir ugdyti lituanistinį negalėdavau užmigti, sopė5
-Rochesterio
•'
35
švietimą. Tai ne vien tėvų, turinčių mokyklinio davo širdį.
5
•Washington D. C.-K. Donelaičio 31
Rajonas bu amžiaus vaikus, problema, bet kiekvienos vietovės vo balsus, bet neturėjau pi
11
2
Waterburio
LB Apylinkės valdybos, kiekvieno tos Apylinkės
12
2
• Worcesterio-Aušros Vartų
nigų geresniam buteliui. Ma
bendruomenės nario įsipareigojimas turėtų būti
Vakariniame LB rajone veikia:
lietuviškajam švietimui. Tik visi bendrai, vieningai nasis gi buvo nešildomas,
Mokytojai
Mokykla
Mokiniai
dirbdami galėsime išlaikyti lituanistines mokyklas, nes neturėjau pinigų kurui .
18
ILos Angeles-šv. Kazimiero
131
Vėliau atsitempdavau Iš vie
kuriomis remiasi lietuviškoji gyvybė išeivijoje.
Tarp šių lit. mokyklų veikia vienas lietuviškas ,
no sandėlio senų medinių
vaikų darželis, dirbąs kiekvieną savaitės dieną —
Chicagos Montessori.
„(ŠVIETIMO GAIRES Nr.1/15) - d. b. b. dėžių.
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tikoje ir Antarktikoje, Ramia
jame vandenyne ar kitose jūro
se susitariama nebandyti bran
duolinio ginklo. Netikėk jokiu
saldžiu melu apie taiką ir gra
žią ateitį, kurią žada dabarti
niai Maskvos valdovai. Tai sal
di lopšinė užmigdyti Tave, už
liūliuoti darbo liaudį.
Kovoje už gyvybę, laisvę ir
taiką vienas kelias: Tavo akty
vus įsijungimas į viso pasaulio
žmonijos judėjimą už žmogaus
teises.
Lietuvi, Tavo pareiga atlikti
pirmą žygį toje kovoje. Akty
viai ir griežtai reikalauk sovie
tinės Lietuvos administracijos,
kad nesiskaitant su Maskvos
diktatu, paskelbtų periodinėje
spaudoje ir tūkstančiais bro
šiūrų išleistų Sovietų Sąjungos
vyriausybės pasirašytą ir rati
fikuotą Visuotinę Žmogaus Tei
sių Deklaraciją, kuri iki ticl
nuo masių slepiama ir visuome
nei nežinoma. Tos Visuotinės
Žmogaus Teisių Deklaracijos
pagrindais šiandien viso pasau
lio žmonija kovoja už taiką. Ki
tose valstybėse ją žino bemaž
kiekvienas žmogus, o Sovietų
Sąjungoje iš tūkstančio vienas
težino kas joje parašyta.
Lietuvi, tai pirmoji Tavo kova
Lietuvos Revoliucinio Išsivada
vimo Fronte! Kova, kurioje vi
sapusiškas Tavo laimėjimas!

ŠALIN MIRTIMI ALSUO
JANČIUS GINKLUS Iš PA
BALTIJO!
LAUK IŠ LIETUVOS BRAN
DUOLINIO KARO GILTINĘ!
TAIKA IR LAISVĖ PABAL
TIJUI!
Tegul meilė Lietuvos
Deda mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

Lietuvos Revoliucinis
Išsivadavimo Frontas

"Besirūpindami tautos Ir
savo kultūros reikalais, vlsuome ninlaIs darbais apslJAU
krovę, neturime laiko apie
save galvoti, bet man tas
rašinys tikrai prie širdies .
Aš pripratęs,kad mane visi
kritikuotų, šmeižtų, niekintų,
o čia priešingai- mane Ir
mano 50 metų plunksnos kū
rybinio darbo sukaktį taip
gražiai aprašė man asme
niškai nepažįstamas brangus
kolega Pr.Alšėnas. Ir , at rodo, kad teisingomis žinio
mis sustiprino mano kūrybi
nę energiją Ir gal "klek pa jaunino".
O pradėjau pecklotl popie
rių jau 1923 m. ,kada Kaune
ėjęs katalikų laikraštis RY
TAS įdėjo mano pasakojimą
Medžių Verksmas.
Čia tik pasidalinau su sa
vo brangiausiu vienminčiu
Algirdu savo lyg Ir džiaugs
mu Išplaukusiu Iš teisingo
Vladas Mingėla, žurnalistas.
įvertinimo".
Vlado Mlngėlos raštai bu
Tada mielas Vladas būti vo spausdinami visoje pagnai patarė,prašė mesti dar- rlndlnėje lietuvių spaudoje >
bą, Išvažiuoti ir
ieškoti laikraščiuose, žurnaluose .
lengvesnio gyvenimo. Jis Jis yra pasireiškęs tr kaip
pergyveno dėl manęs, Ir to rašytojas
knyga
Medinis
jo nuoširdumo niekad nepa Dievas. Yra parengęs kun .
miršiu. Bet kur važiuoti , Antano Miluko monografiją ,
nemokant kalbos, neturint paskelbęs Ir kitų raštų ats
profesijos nei užtariančių kirais leidiniais.
bičiulių?...
Vlado Mlngėlos spaudos
Po nemažo metų skaičiaus kelias buvo Ilgas, platus, glsus įtikome Los Angeles, Cal. lųs. jfe yra paskelbęs tūksJte buvo parašęs Iš Detroit’ rančius raštų, tarp jų daug
o Ir prašęs organizuoti žur nesenstančių, kaip knygų įnalistų skyrių. Tikrai, ne vertlnlmų-recenzljų, mono trukus toks skyrius buvo įs grafinių, kultūrinių raštų Ir
teigtas Ir Iš jo pasitraukiau kt. Taip pat bibliografinių
vada,kai vienas narys Ir ma duomenų apie žurnalistus ar
ni buvęs bendradarbis prie kitokius asmenis. Esu tikras
Lietuvos žemėlaplopaslrodė jo namuose liko daug nepas esąs rusų-komunlstų talki - kelbtų raštų.
nlnkas, jų bendramintis Ir
Būtų labai gražu, kad jo
šoko mane niekinti dėl mano miela še Ima, at įtinkamai su
lietuviško požiūrio. Šiuo at redagavusi, Išleistų Vlado
veju Vladas MIngėla vėl sto Mlngėlos rinktinius raštus
jo mano pusėje.
■knygos ar knygų pavidalu. Il
Turtu keletą jo laiškų. Jie gainiui jie bus vertingesni
parašyti su ypatingu šiltumu, už kai kurių Išleistas knygas
jausmu Ir jam būdinga lietu prakilniais vardais.
viška nuotaika:
Algirdas Gustaitis
3 psl.
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
Maždaug už poros šimtų metrų nuo Toronto LNamų.
ramioje nedidelėje gatvelėje randasi ir kiti nepaptasti
lietuviški namai. Nors šie daug mažesni , tačiau juos tai pogi galime pavadinti lietuviškąja tvirtove.
Pro juos praeinant, pamatai neįprastą vaizdą. Viskas
"čia panaša į tikrą lietuviškos buities muziejų Namas
iš
lauko pasipuošęs įvairiomis lietuviško stiliaus žmogaus
dydžio skulptūromis. Tai mūsų plačiai žinomo, iškilaus
menininko- dailininko. skulptoriaus Dagio rezidencija.
Kad Dagys plačiai žinomas skulptorius, mes čia lais
vuose Vakaruose visi tą žinome. Jau daugelį metų, vieni
daugiau kiti mažiali turėjome
progos gėrėtis jo kū
riniais Betgi vieno dalyko veik niekas nežinojome: neži
nojome. kad jis mėgsta kurti ir poeziją.
Štai, tik ką pasirodžiusi jo išleista knyga- Dagys De
juoja ir Dainuoja. Be puikių jo skulptūros nuotraukų šio
je knygoje mes randame visą eilę įvairių eilėraščių, į do mią iš Tėvynės Pasitraukimo Odisėją, visą glėbį įvairių,
įdomių minčių.
Tiek skulptūrose, tiek ir eilėse, gana gili, taikli, svei
ka mintis, pasigėrėtini įvairių išgyvenimų pavaizdavimai.
Jo rankose pabuvojęs mecLs -prabyla į mus garbinga
mūsų senolių praeitimi. Jo jautri ir kurianti siela, svai
do į mus malonias poetines žiežirbas. Prisiminimais nu
klysta į savo tėviškės
laukus, kurpakluoniuose ir palan
kiuose, arba ir visai arti už kiemo vartelių, vešliai, išdi
džiai tiesiog karališkai pasidabinęs, kasdien pasitikdavo
besipuikuojantis, nuostabiai gražiu žiedu
pasidabinęs
dagys. Šis augalas nenorėjo būti liečiamas. skinamas ar
mindomas, taigi nuo priešų apsiginti mokėjo, ir tuo savo
paskirtį šios žemelės mirguliuojančioje augmenijos gale
rijoje pilnai atliko. Jis ir mane piemenuką, takeliu beei nantį, visuomet pasitikdavo,ir mudu neblogai susidrauga
vome.
Ši knyga , Dagys Dejuoja ir Dainuoja yra patraukli, vi
liojanti, puiki dovana visiems meno ir poezijos mėgėjams.
Kultūringo tautiečio namuose ji bus graži puošmena, sa vyje turinti apsčiai dvasinio peno, kartu ir parodanti ne
dalomą žmogaus susirišimą su gamta, žeme ir visur jį ly
dinčiu ir jam skirtu likimu.
Kaip pats autorius sako, ši Įmyga nebus pardavinėja ma. Paties autoriaus menininko Dagio ji bus veltui duo dama tiems, kurie pareikš noro ją turėti
' Kituose miestuose ir toliau gyvenantys, nepažįstan
tieji autoriaus, kreipkitės į savo bičiulius gyvenančius To
ronte, ir jie jums parūpins.
Su šios knygos pasirodymu, atsiverčia vėl naujas šio
originalaus ir įdomaus asmens ir menininko brandaus gy
venimo knygos lapas.
Iš visų Dagio kūrinių spindi mūsų tautos praeitis. gra
žus taiklus ir spalvingas aplinkos ir įvairių išgyvenimų
pahautimas bei pavaizdavimas Jis tikrai eina per gyveni
mą atviromis akimis, pastebi jame daug grožio.pats
juo
gėrisi ir sugeba tai kitiems perteikti.

Žiaurusis koncentracijos stovyklos
Su šios knygos pasirodymv,
mes aiškiai matome, Neuengamme komendantas SS obersturmbannfuehrer Max Pauly.
kad Dagys ne tik dejuoja, dainuoja, betgi ir triumfuoja...
Šią knygą spaus din > lietuviškoji Litho-Art = leidykla Nuteistas mirties bausme 1946 m .
Toronte. Tiražas 1.000 egzempliorių. Išleido pats auto
rius dail.skulptorius Dagys, 78 Chelsea Ave. .Toronto,
M3P1C2
A. Lukošius

dys. Jis kiekvieną stovyklą perduos sąjungininkams. Sus
tabdys žydų žudymą. Sulaikys stovyklų evakuaciją. Davęs
tuos
pažadus, iš kitos pusės įsakė 1945. IV. 14 d., kad
nė vfenas kalinys nepaliktų gyvas ir nepatektų į alljantų
rankas. Visus kalintus reikta sunaikinti,panaudojant vi sas priemones.
Gyvenanti Neustadt'e Anna Pakuiys pasakojo, kad dvi
dienas prieš laivų su kaliniais tragediją, mieste sklido
gandai, kad laivuose yra pakrauti dideli kriminaliniai nu
sikaltėliai. Gandai buvo skleidžiami, kad gyventojai pa bėgusius kalintus žudvtų.
•

Atsiminimų autorius rašo, kad Neuengamm stovyk
loje buvo prievarta parinkta 130 politinių kalintų, keletas
jo pažįstamų, kurie buvo įjungti Į specialios pasklrltesSS
oberfuehrerlo dr. Oskaro Dlrlewagner'to ypatingus-s on derbatalijonus. Tie batalljonat buvo naudojami prieš par
tizanus, žmonių šaudymui, Varšuvos geto naikinimui tr
žydų žudymui. Pats batalljono vadas,Dlrlewagnerls buvo
baustas prieš karą už seksualinį nusikaltimą. Vėliau jis
kovojo Ispanijoje Condor legljone. Buvo žiaurus Ir dlde lis sadistas. Dalintai dažnai buvo papildomi kriminali
ntals nusikaltėliais. Dalintų "kariai" buvo traktuojami be
velk kaip kaliniai. Jame buvo Ir svetimšalių, kurie buvo
verčiami žudyti žmones.

WVKAZ WIĘ2NIO A’ OBOZU KONCENTRACYJNEGO NEUENGAMME

Narodowošč
Belgowie
Du6czycy
Niemcy
Anglicy i Kanadyjczycy
EstoAczycy
Francu zi
Grecy
Holendrzy
Indochiftczycy
Wlosi
Chorwaci
ZiOtysze
/tlAtwini
------Euksemburczycy
Norwegowie
Austriacy
Polacy
Rosjanie
Serbowie
Sloweficy
Hiszpanie
Czechoslowacy
Węgrzy
Ukralftcy
Inne narodowosci

PAŽINKIME PRAEITI !
Buvusio nacių koncentracijos stovyklų kalinto, lenko
Bogdan Suchowlako knygoje NEUENGAMME ,kurtą Išlei
do 1973 m. dabartį n ės Lenkijos Krašto Apsaugos Ministe
rija Varšuvoje, rašoma:
i

Nuo tos mažai žinomos stovyklos įsteigimo
prie
Hamburgo su jos 58-aIs poskyriais 1938 m. Iki Vokietijos
kapituliacijos 1945 m. .perėjo daugiau negu 100.000 ka
linių- vyrų, moterų ir valkų Iš daugelio valstybių. Per tą
laikotarpį stovykloje buvo sunaikinta 55.000 nelaimingų
žmonių, jų tarpe nepilnamečių vaikų.
Paskutinės tos stovyklos dienos- tat baisi
žmonių
tragedija Liubeko įlankoje. Ten, dėl neaiškių prfežasčlų
anglų aviacija 1945 m. be pasigailėjimo subombardavo 3
laivus, kuriuose buvo pakrauti evakuojami Iš mirties sto
vyklų kaliniai.
Laivas "Thfelbeck" kuriame buvo pakrauta apie 3 .
OOO kalintų, buvo subombarduotas 1945. V. 3 d., lenkų
tautinės šventės dieną. Iš ten esamų 700 lenkų Išslgel bėjo tik 22 lenkai kaliniai.
Kitame laive "Athen", buvo prigrūsta apie 2. OOO kali
ntų, kurte turėjo būti nugabenti į Neustadt uostą Ir
ten
perkrauti į laivą "Cap Arcona". Dėka laivo
kapitono
Heinrich Bertram drąsaus pasiryžimo įsakymo nevykdyti,
kaliniai buvo Išgelbėti nuo mirties. Kapitonui buvo grąslnama sušaudymu.Jls vėliau sąjungininkams Išdėstė savo
nusistatymą dėl tokio žygio.
•
Trečias, didžiulis, 5-Ių aukštų transatlantinis " Cap
Arcona" laivas - vargo sukimšti arti 5.000 kalinių. Lai
vas, kaip ir pirmasis, buvo subombarduotas Ir sudegln tas. Iš to laivo žuvo, sudegė,paskendo, bombų sunaikinti
4.300 nelaimingieji kalintai. Tas modernus, liuksusinis,
1.200 metrų Ilgio turlstlnlslalvas normaliai talpindavo
1.500 turistų. Jis kursavo tarp Hamburgo Ir Rto de Ja 'ne Iro.
4psl.

e

Stovyklos Neuengamme komendantu buvo žiaurus o berstormbannfuehrer Max Pauly. Jis teisme pareiškė ,
kad buvo gavęs Iš SS policijos vado grafo Bassewltz-Bahr
įsakymą kalinius sunaikinti alljantams artinantis. ; Lai
vams buvo duotas įsakymas nepasiduoti. Laivai turėjo par
slskandintt. Ma* Pauly buvo suimtas ir teismo sprendi mu vėliau pakartas.
Toje stovykloje buvo vykdomi įvairūs medicinos ban
dymai. Jų Intctatoriumt buvo dr.Kurt Helssmeyer. Vė liau buvo priversti vykdyti bandymus Ir kitų tautybių dak
tarai. Bandymai buvo daromi ant politinių kalinių. Ban
dymams pasibaigus, kaliniai būdavo sušaudomi arba pa kariami. Po to buvo daromos autopsljos.
1945 m. dr.Helssmeyer pareikalavo Iš savo viršinin
ko dr. Gebhardt 20 valkų. Vaikai nuo 5-12 metų buvo jam
pristatyti. Laike daromij bandymų vaikai buvo gerai mai
tinami, gaudavo net žaisliukų. Bandymams pasibaigus ,
1945. IV. 21 d., naktį, vist valkai ir skyriaus personalas
apgaulingu būdu buvo nugabenti į netoli Hamburgo esančią
mokyklą Bullenhuserdammm , kur rūsyje .ant vamzdžių ,
visi buvo pakarti. Sykiu su vaikais pakartas buvo
dr.
prof. Florence Ir dr. Quenevllle. Korikais buvo
unterscharfuehrer Frahm ir Jauch.
Karui baigiantis toje stovykloje buvo laikomi daugiau
siai danai Ir norvegai, dėl kurių Hlmmleris
tarėsi su
švedų Raudonojo Kryžiaus p-ku grafu Bernadotte dėl jų
paleidimo. Hlmmleris matydamas,kad Vokietijai artinasi
galas, norėdamas gelbėti savo padėtį, be Hitlerio žinios
vedė derybas su minimu grafu Bernadotte dėl Vokietijos
kapituliacijos. Ta proga Išleido Iš koncentracijos stovyk
lų kelloltką lenkų, žydų, danų Ir norvegų, kad . sudarytų
gerssnį įspūdį. Savo masažistui Kerstelnul davė perduo
ti pasaulio Žydų Kongresui sekantį užtlkrltilmą: nors yra
Hitlerio įsakymas, artinantis alljantams, Išsprogdinti vF
sas stovyklas su visais kaliniais, jis to įsakymo nevyk -
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Karui pasibaigus, buvę Neuengamm'o stovyklų kalt nlal įsteigė savo valstybėse buvusių politinių kalinių klu
bus . Tie klubai 1958-59 m. susiorganizavo i tarpiau tlnį Neuengamme komitetą - Amicale Internatlnale de
Neuengamme, kurtam priklauso visų kitų tautybių
Ir
valstybių buvę kalintai. Komiteto Iniciatyva 1965 . II. lap
kričio 7 d. , buvusio,stovyklos rajone buvo pastatytas pa
minklas žuvuslems Ir kertėjusiems ten pagerbti. Grani
to sienoje yra Išvardinta, kurių tautybių žmonės ten žuvo
Ir kentėjo. Komiteto vyriausia būstinė randasi Hamburge.
Mums lietuviams .knyga yra Įdomi tuo,kad jo
je, tautybių sąraše f t gu r u o j a 700 lietu ylų kali
nių. Gale knygos yra nepilni sąrašai žuvusių Ir Išsigel
bėjusių. Iš pavardžių sunku atspėti, kurie yra tikrai lie
tuviai. Kalkurios pavardės galėjo būti sulenkintos. Yra
pavardžių Iš Vilniaus, Gardino Ir Suvalkų.
Mano žiniomis, 1944 m. vidurvasaryje, Iš Latvijos ,
Salasptilo koncentracijos stovyklos, esančios prie Rygos,
buvo išgabenti ten patalpinti suimti gen. Plechavičiaus z
kariai. Jie greičiausiai buvo nugabenti į
Neuengamme’'
stovyklą ar į jos poskyrius. Ten velkė karinės dirbtuvės
ir fabrikai. Autorius mini, kad lietuviai buvo atgabenti Iš
Latvijos.
Minimos knygos autorius, Bogdan Suchowiak Iš pro fesijos yra inžinierius. Dalyvavo Lenkljos-Voktetljos ka
re kaip karininkas. Buvo paimtas į belaisvę*. iš
kurios
pabėgo. Grįžo į Poznanę. 1940.VIII.7 d., gestapo su imtas, vėliau patalpintas į Neuengamme koncentracijos
stovyklą, kurioje jo numeris buvo 3524. Ten jis
Išbuvo
iki pakrovimo! laivą Thlelbec. Laive buvo ir amerikietis
dr. Jackson su sūnumi. Jis buvo amerikiečių Hgontnės'Pa
ryžluje direktoriumi. Kadangi autorius mokėio vokiečių
ir anglų kalbas, Po karo , pradžioje dirbo UNROJE or
ganizavo stovyklą Haffgruge kurortinėje vietovėje. Auto
rius rašo,kad toje DP stovykloje buvo lenkai, rusai, He tuviai Ir latviai. Įdomu, ar laisvajame pasaulyje’yra lie -j
tuvių Išsigelbėjusių iš to balsaus pragaro? Būtų įdomu ,
kad kas nors parašytų savo odisėją Iš tų laikų.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Rašo Liudas Stankevičius

Pereitą žiemą "Tėviškės"
draugijos atstovei M.Ravlnsklenel lankantis Montrealyje.su kuria buvau susipa
žinęs Vilniuje prie į. 1O metų,
pasiteiravau jos, ar negali
ma būtų sudaryti jaunimo
grupę Ir gauti Iškvietimą ap
lankyti Lietuvą. Jos žodžiai
buvo: "Labai prašau". Ka dangl
daugelis tėvų mane
kalbino apie sudarymą eks kursljos, tat tuoj pat pradė
jau organizuoti grupę Iš 20
asmenų. Bematant susidarė
pilnas sąstatas. Tuomet pil
ną jaunimo grupės sąrašą
išsiunčiau į 'Tėviškės "
draugiją. Jie man atrašė ,
kad neužilgo Išs tusią kvle t imą, Ir mes vizas Į gausime
be trukdymų.
Išvykimo datą pasirinko me birželio 23 dieną, kadan
gi Vilniuje birželio 25 d.įvyksta
moksleivių
dainų
šventė,kurtą būtų labai įdo
mu pamatyti. Susisiekiau su
viena kelionių biuro agentūra
ir rezervavau vietas tai da
tai. Agentūra pranešė, jei

Birželio 23 vakare, dvi
valandas prieš išskridimą ,
Mtrabel'Io aerodrome rinko
si jaunimas su sunkiais la
gaminais, pilnais dovanų gi
minėms Ir pažįstamiems. O
kai Air Canada tarnautojai
pradėjo sverti mūsų baga
žus, tai griebėsi už galvos .
Visi turėjome virš nustatyto
s vorlo.. . Man, kaip grupės
vadovui, pradėjo priekaištau
ti dėl perdldello svorio.
Tuomet aš jiems sakiau, kad
tegul mus praleidžia taip ,
kadangi grįžtant turėsime
per pus mažiau svorio. Na pirmas žygis pavyko. Dabar
Visgi, pasitikėdamas laiš mūsų laukė sekantis, kuris
kais Iš Vilniaus, sumokėjau buvo visų tėvų rūpestis, bū
kelionpinigius Ir gavęs bi tent- muitinės perėjimas
Žadėjau nura
lietus, siunčiau telegramą į Maskvoje.
Vilnių, pranešdamas savo minti tėvus, atsiųsdamas te
padarytą sprendimą. Už ke- legramą iš Vilniaus į vieną
letos dienų gavau telegramą, šeimą, k>url visiems apskampranešdama,
kaip
kurioje pranešė, kad mano blntų,
sprendimas buvo geras. Bet mums pavyko tas žygis.
Atsisveikinę su tėvais, vlnuo tos dienos, kasdien vis
laukiau vizų, kurias pagaliau gl skubėjo į lėktuvą, dar
sulaukėm tik porą savaičių tempdami po keletą mažės prieš Išvažiavimą. Reiškia nlų bagažų.
Lėktuvas bematant prlsl si, po visų vargų, mes jau ga
pildė,, net nespėjome visi
lėjom ruoštis kelionėn.

sumokėsime pinigus du mė
nesius Iš anksto,tai klekvle nas sutaupysime apie 180 d .
Čia Ir prasidėjo mano rū
pesčiai. Vizos kaip nėra ,
taip nėra, o lygiai du mene s lai prieš Išskridimą man
praneša, kad terminas jau
baigiasi, Ir jei rytoj nesu
moku pinigus, tai paskui kal
nuos pUnas tarifas. Visos
grupės pinigus bilietams jau
turėjau rankose, bet čia rei
kėjo greito sprendimo- ką
daryti? Norisi,kad visiems
ko mažiausiai kalnuotų ke
lionė.

VAISTAI IR
ALKOHOLIS
. Daug žmonių kasdien vartoja įvai
rius vaistus. Pasitaiko, kad kai kurie
žmonės besigydydami, tą pačią die
ną, kada gėrė vaistus, geria ir alko
holinius gėrimus. Dažniausiai tokie
žmonės nežino, kad alkoholis su
vaistais žmogui sudaro žalingus jun
ginius organizme. Kad įsitikintume
alkoholio daroma žala gydantis įvai
riais vaistais, panagrinėkime trumpai
jo veikimą.
Alkoholis, išgertas nedidelėje kon
centracijoje
(apie 5°/o), padidina
skrandžio sulčių išsiskyrimą. Kai al
koholis geriamas virš 30°/o koncen
tracijoje, jis mažina skrandžio sulčių
išsiskyrimą ir slopina virškinimo pro
cesą.
Alkoholis greitai įsisiurbia j krau
ją, o su juo pakliūva į nervines lą
steles ir per nervų sistemą veikia vi
są organizmą. Nedidelės alkoholio
dozės dirgina centrinę nervų sistemą
(žmogui pasidaro linksma, jis tampa
judriu), o didelės — slopina ją. (žmo
gus nekontroliuoja savo veiksmų,
pasidaro mieguistas). Veikiant alko
holiui skrandį, kepenis ir inkstus,
blogiau įsisavinami išgerti vaistai,
pailgėjd jų išsiskyrimas iš organizmo.
Jėigu mirtis vien nuo alkoholio bu
na retai, tai daug dažniau žmonės
miršta, veikiant alkoholiui ir vaistams
centrinę nervų sistemą kartu.

Ypač pavojinga alkoholio sąveika
su vaistais, veikiančiais nervų siste
mą. Reiškia, kada žmogus geria ner
vus raminančius vaistus, migdančius,
prieštraukulinius vaistus, gerti alko
holio negalima. Bandymais nustaty
ta, kad geriančiam chloralhidratą ir
alkoholį žmogui po savaitės išsiplėtė
kraujagyslės, atsirado širdies virpe
siai, bereikalingas jaudinimasis. Visi
ligoniai, kurie serga kraujagyslių ne
pakankamumu ir bet kokia vaistų
forma geria chlorai hidratą, privalo
atsisakyti alkoholio. Tą patį galima
pasakyti ir žmonėms, vartojantiems
bromo preperatus.
Meprobamatas sąveikoj su alko
holiu susilpnina galvoseną, o ilgai
vartojant meprobarhatą su alkoholiu
kartu, ligonis gali netekti sąmonės.
Toks alkoholio ir meprobamato var
tojimas ypač pavojingas vairuoto
jams, mechanizatoriams, nepriklau
somai nuo to, ar jie tą dieną, kai sė
da už vairo, gėrė vaistus ir alkoholį,
ar ne, nes nepageidautinas veikimas
gali atsirasti ir už kelių dienų po
išgėrimo minėtų vaistų ir alkoho
lio.
Ele'nijus ir į jį panašaus veikimo
vaistai, išgerti vieni, silpnina galvo
seną, orientaciją, o, vartojant jį, išger
tas alkocholis dar., labiau sustiprinajo veikimą. Atsiradęs mieguistumas,
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slradome lėktuve. Visgi Sly
pėjome. ..
Lėktuvui artėjant prie Vil
niaus, nusišypsojo saulė,
nors jau buvo vėlu. Lėktuve
pasigirdo lietuvės stluvardesės balsas Ir po to pradėjo
skambėti lietuviškos muzi
kos garsai. Žemai Išsinėrė
pulki miškų šalis,toliau vin
giavo upė. Visi laukė mo mento.kada pamatys tą pas laptlngą šalį, apie kurią tiek
daug tėvai Ir lituanistinės
mokyklos mokytojai pasako
jo.
Visi staiga susikaupė, nu
tilo. Lėktuvas, trinktelėjęs
švelniai į žemę, nusileido.
Prie aerodromo pastato lau
kė susirikiavusi minia žmo
nių su gėlėmis rankose. Ir
kai lėktuvas riedėjo prie
pastato, mūsų laukusieji bū rlavosl uiįjtvoros, prie vartų.
Keleiviai eilute lipo Iš
lėktuvo, o laiptelių apačioje
mūsų jau laukė "Tėviškės"
draugijos atstovė M.Ravlnsklenė. Man net smagiau pasi
darė ją pamačius, kadangi
dabar žinojau, kad mano rū
pesčiai pasibaigė, nes yra
kas mumis rūpinsis Ir glo
bos .
Atstovė, mus pasveikinus ,
prašė mūsų pabuvoti trum pal su giminėmis Ir nedel slant sėsti į autobusą,kuris
čia pat laukė Ir važiuoti į
mums skirtą Čiurlionio Me
no Mokyklos bendrabutį. Te
nai pasidėjus daiktus, resto
rane mūsų laukė šilta vaka r lene.
Netrukus vyko labai jaudi
nantis pasisveikinimo mor
me ritas :dž įaugs mas, ašaros ,
gėlės Ir lietuviškas nuošir
dumas ...
>
Sekantį rytą, birželio 25 d.
nustatytu laiku pusryčiams ,
barškinau kiekvienam į du-1
ris,kad keltųsi, nes neužll go bus autobusas,kuris mus
veš į restoraną. Kadangi aš?
pirmas atsikėliau, turėjau
laiko peržiūrėti man Iš va
karo įduotą, mūsų trijų sa
vaičių viešnagės programą.
Manęs prašė ją Išstudijuoti
ir jei kas nepatinka, praneš
ti, kad galima būtų pakeisti
pagal mūsų grupės pageida
vimus .
Programa tikrai buvo pui
kiai sustatyta, kad nebuvo ko
Ir pakeisti ar pridėti.
/bus daugiau/
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sūfn^žėjęs judrumas bei orientacija
gali privesti prie avarijos transporto
vairuotojus. Vartojant minėtus vais
tus ir alkoholį, žmogus * ne visada
gali tiksliai dozuoti alkoholį ir daž
nai nepajunta, kad išgerta alkoholio
per daug, o tai gali baigtis mirtimi, -i
Vartojant amitriptiliną ir alkoholį
nedidelėmis dozėmis, sutrinka orien
tacija.
Ypač pavojinga vartoti kraujagys
les plečianačius vaistus, pav.: nitro-§85
gliceriną) su alkoholiu, nes gali
įvykti kolapsas.
Visi žino aspirino veikimą. Vos ®
kiek nušalęs, tuoj gydosi aspirinu.
Aspirinas, išgertas kartu su alkoho-Bg
liu, gali sukelti skrandžio kraujavimą, kuris atsiranda aspirino ir alko- R
holio bendroje veikloje, išsiplėtus
skrandžio kraujagyslėms.
Sergant cukriniu diabetu, gerti RJS
alkoholio negalima. Geriant vaistus,
gydančius cukrinį diabetą, ir alkocholį, vaistų veikimas sutrumpėja,
.
o tada negalima reguliuoti tei- rfeį
singo vaistų dozavimo.
Čia nurodytas tik kai kurių vaistų g®
veikimas, gariant juos kartu su alko- w|
holiu. Galima būtų nurodyti ir dau- gg!
giau pavyzdžių, bet ir iš minėtųjų Mj
matyti, kad gerti kartu alkoholio ir HC
vaistų negalima. Vaistų veikimas, ge- įjjf
riant juos kartu su alkoholiu, organiz-aBE
me vyks įvairiai, priklausomai nuo BST
žmogaus stovio (linksmas ar nuliūdęs,
žvalus ar nuvargęs ir pan.). Nemaža HU
žmonių nuolatos vartoja kažkokius
vaistus ir dažniausiai jie nežino, kaip '
tie kiti 'vaistai veikia organizmą,
kartais tą - pačią dieną, o kartais
ir iš vakaro, geriamas- alkoholis. ’8S
Yra vaistų, kurių veikimas organizme
tęsiasi
gana ilgai,
norsĮ
vaistų gėrimas nutrauktas. Todėl jie
gali reaguoti su alkoholiu net už savaitės ar dviejų po vaistų išgėrimo. -ss/|
Dėl to svarbu, kad žmonės žinotų,
jog vaistus ir alkoholį gerti kartu Sm
negalima.
Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarnos vaistinės vedėjas

GALIME

susirenka kiekviena trečiadienį, NL redakcijos patalpose (7722
George Street, La Salle, Que.) 8 v.v. Susirinkime kalbama lietu-,
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kartu susėsti. Nebuvo nė
vienos laisvos vietos. Netru
kus lėktuvas Išsįbėgėjo,pra
dėjo kUtl vis
aukščiau Ir
aukščiau, kol atsirado virš
debesų. Tuomet visi atslrtšome diržus, Ir tada mūsų
merginos, vienoj pusėj lėk tuvo pradėjo traukti lietuviš
kas dainas, o kitos joms
pritarė. Paskiau vieni pas
kitus pradėjo vaikščioti, šne
kėti, kol pagaliau mums at
nešė valgyti.Sočiai pavalgę ,
bandėme užmigti, o ta naktis
buvo tokia trumpa,kad 4 vai.
ryto/ Montreallo laiku/ lėk
tuvas jau pradėjo leistis Pa
ryžiaus aerodroman.
Turėdami valandą laisvo
laiko, Išlipę iš lėktuvo, sku
bėjome pažiūrėti "Duty free
shops". Po to, grįžę į lėk
tuvą, vėl grįžome valgyti.
Šį kartą prancūziško maisto.
Po trijų valandų skridimo,
jau leidomės Maskvos Šeremetevo
aerodroman. Čia
praleidome
nemažai laiko,
atlikdami visokius formalu
mus. Vėliau, svarbiausia bu
vo mums neužtrukti muiti
nėje. Todėl, palikęs žmoną

su jaunimo grupe, ėjau prie
muitininko, kur jau stovėjo
eilė Italų turistų. Pasirinkęs
šį simpatiškai atrodantį mui
tininką, pradėjau jam rusiš
kai aiškinti, kad štai turiu
jaunimo grupę Iš Montreallo,
kurt yra Iš Lietuvos vienos
organizacijos kviečiama Ir
norėtume, kad jus mus pralelstumėte, kadangi mes la
bai skubame į kitą lėktuvą,
kuris neužilgo Išskrenda.
Tai jis tik pasakė:"Gerai,
stokite čia, už Italų grupės".
Kol mūsų jaunimas stum
dė čemodanus į eilę, aš, pa likęs su jais žmoną, bėgau
Ieškoti mums skirto autobu
so, kurio deja, nebuvo. O lai
ko liko tik trys valandos Iki
mūsų lėktuvo Išskridimo.
Aš per vis ą pastatą teki
nas
skubėjau Iš Inturlsto
blūro į Aerofloto biurą, o tie
vieni kitus kaltina Ir sako ,
kad tas turėjo parūpinti au
tobusą, o tie sako, kad anas .
O autobuso kaip nėra, taip
nėra. Pagaliau mano kant
rybė
Išsisėmė, Ir priėjęs
prie Aerofloto tarnautojų,
Išdrožiau savo nepasitenki
nimą. Žinoma, nuo to sltua clja nė klek nepasikeitė,bet
man pasidarė šiek tiek leng
viau ant širdies,kad galėjau
Išlieti savo pyktį. Tuomet
prikalbinau vieną Inturlsto
tarnautoją,kad jis gautų man
Iš kur nors autobusą, o aš
jau sumokėsiu už jį Iš savo
kišenės.
Pasisekė. Sumokėjau 26
dol. Ir atsirado autobusas.
Tada bėgau prie savo jauni
mo, kurie, jau perėję multi nę, laukė manęs prie savo
čemodanų.
Laiko jau visai mažai, ne
užilgo jau turi Išskristi lėk
tuvas. Tad vienam jaunuo Hullleplau stovėti lauke prie
durų ir saugoti čemodanus ,
"kuriuos atnešime, o mes vi
si greitai tempėm visus sa vo lagaminus laukan.
Berniukai per visas mūsų
keliones padėdavo mergai
tėms nešti čemodanus. Buvome kaip viena didelė šeima
ir vienas kitą saugojom, Ir
vienas kitam padėdavom.Tal
buvo labai įdomu vadovauti
tokiai grupei. Buvome labai
gerai susiorganizavę.
Įsėdę į autobusą,bematant
atsiradome Vnukovo aerod
rome Ir parodę, bilietus, at-
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Taupyk ir

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje

skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

MOKA:

IMA:

įsikūręs nuosavuose namuose —

8V4% už 1 m. term. dep.
Šioje savaitėje suėjo vi eneriu m etu^ SI GI TO PRANCKŪNO mirties
sukaktis. Jis iki mirties vede si g "Popiete savuose namuose” skiltį

ir

ankščiau jo vesta skiltis vadinosi "Pokalbis po keminiame traukinyje”.

9%
7V^%
7%
6%

už pensijų ir namų planų
už spec, taupymo sęsk.
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

914% už asm. paskolas

914% už mortgičius

Tad jo atminimui, t alpiname likusį nespausdinta rankrašti. RL.

AKTYVAI virš I7 milijonų dolerių

POKALBIS. . ,
vairių galimybių. Bet po ku
rio laiko keliauninkas grįžo
į namus ir spaudoje paskel
bė saro įspūdžius. Jie kaip
ir kiekvienos kelionės, buvo
įdomūs ir godžiai skaitomi.
Tuo labiau, kad jie ėjo tę siniu ir lietė mūsų tėvynę.
Bet tame aprašyme buvo
jaučiama savotiška tenden cija. Jeigu jaunesnis pože
minio traukinio keleivis ne
būtų ankščiau kalbėjęsis su
tėviškėje buvusiais artimai
siais, jis nežinia ką pagalvo
tų.

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

“TALKA”
830 Main Street East, telefonas

L8M

(4 16) 544 - 7 125

1L6

MOKAME UŽ:

Dorbo valandos: pirmad-emais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Liepos - rugpjūč'O men. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ---- virš $9,000.000

-depozitus (P.C.A.)
6%
santaupas
....... ..
7
term, depozitus 1 m. 8’/< %

Pensijų Fondas.. » • • • BVi %
IMAME UŽ:
asmenines paskolas

11 %

nekiln. turto pask. .

93Z» %

SOLISTO R. DAUNORO
KONCERTAS ŠI
ŠEŠTADIENį
Solisto Ričardo Daunoro
koncerto lauktame susido
mėję. Solistas nesentai yra
pas įtraukęs Iš okup. L tetuvos Ir dabar koncertuoja A merlkoje Ir Kanadoje. Ha
miltone jo koncertas numa
tytas rugsėjo 17 dieną. Scot
Park gimnazijos auditorijoj.

ke ir laimėtoja būsimose ir
platesnio mąsto varžybose;
S. Pranckunas
Ta proga paminėtina ir
Loretos sesutė Daiva Ji yra
11 m amžiaus ir jau žaidžia
požeminio traukinio vago
tenisą nuo 9 m.amžiaus,ir da
ną įsibrauna keli paaugliai ir.
bar
pradėjo dar mokytis
nekreipdami dėmesio į kelei
plauki ojimo
vius. kelia alasą. Jie garsiai
Už teniso žaidyes yra gavu kalbasi, trukšmaudami kei si vieną žymenį ir už plau čiasi sėdimi’m Vietom ir net.
kymą- 2.
atidarinėdami duris . mėgina
Loreta yra baigusi
10 pereiti į gretimą vagoną. Du
skyrių liet
šeštacLen. nės keleiviai kalbasi lietuviškai ir
mokyklos, o Daiva dar ją te- stebisi tokiu vaikėzų elgesį u .
AKTYVI SPORTININKĖ
' orėta Koperskytė 7 m. belanko Hamiltone.
Jie net svarsto koks auklėji
amž aus moks eivė dabar
Koperskių šeima išsikėlė
mas jaunimą prie to privedė.
pradėjusi
lankyti
Stoney iš Hamiltono į Stoney Creek Tuo pačiu jiedu sutaria, kad
Hamiltono) lietuviukai tikriausia taip ne
Creek High School 13-ją k a- miestelį (arti
sę . aktyv ai reiškiasi sporto prie š 5 metus. Ten įsigi
sielgtų, nes mūsų žmonės ge
gyven me Ji pradėjo sportu jo nuosavą ir gražų namą, riau prižiūri savąjį prieaug
domėtis jau 13 m. amžiaus kuriame jie gyvena ir augi lį Neduoda vai kam? perdaug
bandydama kelias jų rūšis šias dvi dukreles.
laisvės ir tuo pačiu bręstan
Tikėkime kad šios, jaunos tį jaunuolį įstato geriau į tin
betgi daugiausia jai patiko
ir ji pamėgo stalo tenisą lietuvaitės pasidarys žymio kamas vėžes.
mis sportininkėmis ne tik
Turėdama la svo laiko
Vyresnis, apvalaus veido
džiausią jo dalį skiria treni-Kanadoje,bct jei norės-ir už leivis tai tvirtina, jis tuo gė
motėms
Priklauso Hamil-jos ribų
risi, bet ir suabejoja kai ku ■
tono lietuvių sporto klubui
rių savų bendraamžiųeįgesiu
Kovas, tačiau
rungtynėms NAUJI PENSININKAI
Jam esą nemalonu apie tai net
dažnai vyksta ii- su anglų
Užtarnautan poilsin- pen- pagalvoti, kad su bręstančiu
sportininka s
sijon išėjo Vacys Linėjaus - amžium kai kurie mūsų žmo
Varžybose dalyvavo To- kas, plieno fabrike išdirbęs nės praranda saiką.
ronte, Vancouver‘yje S Saint26 metus ir Stasys Sešelgis,
Greta besėdintis , kiek jau
Mary. North Bay Thunde-Bay. ten pat išdirbus 28 metus . nesnis. pailgoko veido kelei Quebec, e ir kitose v etovėse. Linkime gražaus poilsio ir sako. — jis žinąs vieną įdo Ji yra laimėjusi j pirmąsias sekmės.
mų atvejį, kuriame nearsi ii- antrąsias vietas
Už tai
stovėję kraštutinumai išvedė
yra gavusi per 20 trofėjų . PASITRAUKĖ
žmogų iš nuosaikumo ribos .
Hamiltono
ietuvių Pen Tai sakydamas jis turįs gal
kurie jos kambaryje yra
gražiai lentynoje išrikiuotos sininkų Klubo sekretorius Z. voje vieną dvasiškį, gerą pa
Žiūrovui pažvelgus.a aiškiai Pulianauskas nuo šm.liepos l mokslininką ir plunksnos žmo
liudija jaunos sportininkės dienos iš minėtų pareigų pa gų. Tuo labiau, kad tas asmuo
sugebėjimus ir teik a vilties sitraukė-dėl asmeniškų ir v- ragavęs aukštąjį mokslą ir
Zp.
kad ji taps žymia sportinin- bos reikalų.
neturėjęs duoti pagrindą pana 
šioms prielaidoms. Dėl to
jam ir nesą aišku.kas
tokį
išsilavinusį, didžios euridicijos asmenį galėjo pervesti
per kraštitunumo ribą. Per
tokią ribą, kuri neturi nei lo
giško pagrindo., nei priimti na mūsų išeivių postringavi—
mui. Kaip ten bebuvę, kad
tas dvasiškis paskelbė straip—
snį apie mūsų nūdienes nuo- .
talkas. Tarp kitų naujovių iš-,
kėlė, kad mes teturėję tik šešis nepriklausomybės metus,
Pasirodžius tam straipsniui,
išlukštenus autoriaus mintis,
mūsų spaudoje kilo šiurpoka
audra. Žmonės negalėjo su
prasti, kaip mūsų tarpe ga
lėjo atsirasti toks asmuo,
skleidžiąs sunkiai virškina
mas idėjas, ir dar būdamas
tokio luomo atstovas. Vienas
įmantraus, gal kiek egzaltuo
to rašto virtuozas Bronys
Raila pasiūlė gerb. autoriui
patiekti daugiau tokių straip
snių.

Ontario gyventojas džiaugiasi savo daržo geru derliumi.

( Foto by the Ontario Ministry ot Agriculture and Food)

Keistu sutapimu,
pereitą
vasarą tas dvasininkas iš važiavo į Lietuvą.
Vienas
pailgaveidžio keleivio pažįs
tamas apie tai išgirdęs, sie
jo tą kelionę su , girdėtais
pranašavimais ir tikėjosi į-

Anie jam pasakoję, kad 30%
visos tautos esą vieningi ir
patriotiniai. Jie
sunkiau
pergyvena okupacijos jungą
ir visais atžvilgiais stengia
si išlaikyti tautinę drąsią.
Didesnė lietuvių dalis esanti
tiek vieninga, kad reikalui ar
nelaimei ištikus, padeda vie
ni kitiems. Jie nėra taip at
siskyrę ir tesirūpiną tik sa
vo smulkučiais reikalais ,
kaip mes šiame kontinente .
Jie nesigarsina savo didžią
ją tėviškės meile ir neįrodinėja savo patriotiškumo,
kaip mes darome šiame
krašte. Jie nežiūri į pagal
bos ieškantį savo
tautietį,
kokiame vežime jis sėdi.,
kaip mes kad čia darome...
Jie net nestebi, kokiomis
spalvomis dažyti jų ratai,
bet jeigu yra reikalas, sku
biai vienas kitam ištiesia
pagalbos ranką. O mentreakėli^Mnikir'to
_ _ ___________
_____ ,o ne
tik kad nepastebėjo, bet ir
įspūdžiuose nepaminėjo. Dėl
to jam dabar nesą aišku.kaip
ten tikrumoje
buvo? Kas
vertė tokio luomo asmenį pa
siduoti perdėtam kraštutinu
mui? Perskaitęs tuos kelio
nės įspūdžius, jis girdėjęs iš
kaimyno, lead autoriaus nau
jos minties debiutas ir še
šiametis nepriklausomybės
laikotarpis nebuvęs Lietuvo
je tinkamai įvertintas ir ne
išsipildžiusi kaikurių prana
šystė.

Arčiau lango sėdįs kelei vis, įsiterpdamas netik pri
pažįsta montrealiečio dva sininko pasielgimą, bet ir
užgiria jį. Kaip kas jį be
vertintų, anas nesivaržyda
mas, atviru žodžiu išėjęs į
viešumą ir už tai užsitarna
vęs pagarbą. Kiek kitaip pa
sielgė mūsų torontiškis, to
paties luomo atstovas ir dar
plunksnos žmogus. Jis ne tik
keliavo inkognito, bet grįžęs
nepaskelbė net savo įspūdžių
kaip jis ankščiau daryda —
vo po savo atostoginių kelionių.

UG5M LIETUVIU NAMAI
Labor Day savaitgalyje
Popietxn sus r nko apie 200
žmonių. Syeč ų tarpe buvo ir
š toliau atvykusių: E. Tre
čiokas R. KJuškevičius iš
Chicagos P. Dirkis iš Aus
tralijos, Jocyna- iš Rochester, io, D. A. Kiziai iš Cleve
land, o . S Kukta iš St Catha
rines, A M.Liegus iš Tole
do J. A. Norkai iš Hamilto no, Rukšys iš Altonos il^kt.
Ketvirtadienia. s 4 v. p. p
vėl pradėjo veikti pensin nkų
popietės.
Antroje liepos mėn. pusė
je į svečių knygą pasirašė:
K. Stankevičius Ir J.Vle-

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario

M6P 1A6

532-1149

ir

Balio Maskeliūno
ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

20 METŲ PATIRTIS

Tel. 251-4864 arba 251-4025 ------ Namų tel. 277-0814

2405 Lake Shate Blvd. West, Suite 403, Toronto, Ont. M8V 1 C6

.

_

į

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

& j/fi

<

533-1121

Walter Dauginis

822-8480

1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario

VBaČėnaS

All Seasons Travel, b.d.

2224 DUNDAS STREE r .W ,
TORONTO, ONTARIO

Visais kelionių reikalais

bc,kur pasaulyie -'kembintl

“» k ■»»tel. 533-3531

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • V ALTE RIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namų tel. 233-4446 •
• 3828 Bloor St. V/.

(Prie Kipling ir Six Point Plaza) •

ĮVAIRUS
SIUNTINIAI
j Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą
paprastu ir oro paštu

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19-VS svarų
gryno svorio. Turime pu.davimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Sąžiningai ir greitai patarr-iuįame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais,
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktodien.-ais — nuo 9 v ryto iki 7 v.
vakaro, šeštadieniais ---- nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

“ET\7<£

Baltic Exporting Co.

Telefonas LE 1-3098

Savininkai S. ir F. Janavičiai

raltls Iš Montrealto; O. MInlattenė, dr. B. Mlnlataitė, P.
Ir J. DromantaI Ir J.Matu
kas iš Chicagos; A. Mačiulis
Iš St. Petersburg, Fla.; E .
Jasaitienė iš Des Plains, HI.
P. Ir V. Dubauskai Iš New
York; J. Ir A. P Ivor tūnai Iš
Ractne,WIsconsln;D. Balalšytė Ir D. Jonynas Iš Londo
no, Ont. ;J. Ir P. Gurkliai Iš
Stayner, Ont. ;S.
Užemeckfenė Iš Los Angeles;S. MIckelevlčlenė Iš Washington;
V. Kelertienė Ir R. ir K.Kelerattės Iš
Wisconsin; J.
Stankūnas Iš Fla. ,J.Venc kus Iš Vancouver'Io,kuriam
taip patiko LN, kad įstoje
nartu; J.E . McClosky Ir šei
ma Iš Pittsburg,P.A;H. Ir
A.Braglnetz Iš Ottawos; A .
Ir B.Pečiuliai Iš Seinų; P.
Kaminskas Iš
Aberdeen,
Scotland; M.
Kaulėnas Ir
šeima Iš Amherst, Mass.
P.Laukaitis Iš Chicago, V.
Stanulls Iš Ballnghook, UI. ;
E. Zubrlcktenė Iš Llvonls,
Mlch.; S. Vengralttenė Iš
Redford, Mlch. ;MtsevIčIat Iš
New Jersey;L. Lellenė, L. ir
E. Vidmantai Ir V.LelIs Iši
Rochesterto;J.Kazemėkas Iš
Hamiltono.

DAUMANTAS IR
KALANTA
Minėdami vartizanų vado
Juozo Lukšos- Daumanto 25
metų ir laisvės kovotojo Ro
mo Kalantos 5 metų mirties
sukaktis, Toronto skautininkal-ės išeina su platesnės
apimties renginiu š. m. spa-i
lio 1-2 d. d.
Minėjimas bus pradėtas
pamaldomis ,
Prisikėlimo
šventovėje,spalio 1 d. 5:30 v.
vak. Mišias atnašaus ar ki
taip kaip pamaldose daly
vaus visų lietuviškų parapijų
klebonai ir kiti kunigai. Or ganizuotai dalyvaus skautų čių vienetai su vėliavomis ir
giedos Volungės dainos gru
pė. Žuvusiųjų atminimui po
mišių prie paminklinės len
tos šventovės prieangyje bus
padėtos gėlės.
Spalio 2 d. , 4 vai. p. p. LN
akademinėje dalyje girdėsi
me poetą dr. H. Nagį ir dr.
Nijolę Lukšienę. Koncertinę
dalį atliks sol. Daiva Mongirdaitė ir akt. Elena Kuda bienė. Po koncerto-kavutė .
Rengėjai laukia gausių daly
vių iš Toronto ir kitų vieto
vių.
Č. S.

~ ZU CULTURES PAVUJONE. Is kaires: Irena Lukoševičiene, Asta Kliclutė, Ginta Jurkute. Antosė Koncevičienė. Danute Staskevi
čiene. Kristina Niedvaraite, Rima Jurkute. Dešinėje lietuvaites pasirašo t'Vaivorykštčs” parašą.knygą.
Nuotr. R. Lukoševitiūtes

Sveikas kaip
plona
■Grybienos apdangalu apsigaubusi
■šaknelė ar šakniaplaukis yra žymiai atspaIresnė ligoms ir kenkėjams. Vienas ir tas
[pats medis mikorizę gali sudaryti su kelliomis grybų rūšimis. O grybas iš šakniaIplaukių pasiima dalį sau reikalingų angI liavandeni ų, vandens. Mikorizės reiškinys
■ ištirtas dar nepilnutinai. ir todėl dar ir šianIdien žmogus negali „išvilioti" mikorizinių
[grybų, jų tarpe ir baravykų, iš
miško
prieglobsčio ir auginti ten, kur jam pato
('Musu Gamta')
giau, ir ypač dideliais kiekiais. Todėl ir
Per pastaruosius du tūkstančius
imetų baravykų dar niekam nepasisekė išsiaugin
žmogus sukultūrino daugiau nei 600 au-ti šiltnamyje ar darže, kur netoliese nėra
galų rūšių, tuo tarpu valgomų grybų
_ .
. — pušies, eglės, beržo ar ąžuolo. Su šiais
tik nepilną dešimtį: dvisporį
pievagrybį medžiais baravykas sudaro mikorizę.
(Agaricus b^sporus), valgomąjį stuobagrybj
Daug kartų mėginta išsiauginti baravy(šitaki) (Lentous edodes), gluosninę krei- kų miškuose, pamiškėse netoli namų, išmėvabudę (Pleurotus ostreatus),
rausvakepu- tant jų gabaliukus ar išlaistant vandenyje
rę gleiviabudę (Strophana rugosoannula- išplaktas sporas, ar pernešant
substrato
ta), valgomąją musmirę (Volvariella volvo-dalį, kuriame augo baravykas, j tą vietą,
cea), melsvąjį baltiką (Lepista nuda)
ir kur jis neauga,
lauminį mažūnį (Marasmus oreadės). ?moTiesa, lenkų mokslininkui
profesoriui
gus iki šiolei per mažai dėmesio skyrė J. Karpinskiui pirmoje savo darbų serijogrybų kultūrinimui. Todėl ir šiandien jisje 1961 metais pavyko išauginti baravyką
dar nemoka „atimti" iš miško prieglobs- laboratorijoje, mėgintuvėlyje. Ant tam tikčio baravykų, raudonviršių, rudmėsių
ir ros terpės (kurių išmėgino daugiau
kaip
auginti juos, kaip bulves, burokus ar ko- 30) jis steriliai išėmė iš baravyko, augusio
pūstus. Šiuose grybuose yra daug balty-miške, koto vidaus grybienos gabaliuką ir
mu, mineralinių medžiagų, įvairių fermentų, ją pasodino mėgintuvėlyje. Maždaug po
vitaminų, kvapiųjų medžiagų... O balty-poros mėnesių išaugo baravykas, kepurėlės

ŽUVIS

KRONIKA
LIETUVIAI

Montreal! s

MAN 8. HIS WORLD PAROTOJE

Darbo Dienos savaitgalyje
Toks posakis mūsų tarpe Man & His World pavi ijone
dažnai yra vartojamas, bet lietuvių pasirodymams buvo
jis yra pagrindiniai neteisin
“'skirtos 3 dienos
gas. Žuvys labai dažnai ir
Kaip jau
minėjome, 23
sunkiai suserga. Ichtiologai
Tautų-20 Kultūrų Paviljone
kurie šią sritį tyrinėja,,, ži lietuviai dalyvavo v są vasa
no tai.
rą gražiai sutvarkyta me
Japonijoj- Tobo mieste. niška paroda Už ją jie su
yra žuvims ligoninė, kurią
silaukė nuoširdžių pagyrimo
veda jaunas
veterinarijos
žodžių tiek iš vadovybės tiek
gydytojas dr.Teuro Katasa _~iš
atsilankiusių svečių, tiek
ki,
besispecializuojatis iš ir Svečių Knygos įrašuose.
imtinai tik žuvų ligomis.
Ligoninėje
yra
daug
Lietu1, ių Dienų metu buvo
bedrų
salių .’r
vienučių- demonstruojami juostų, go aišku, čia yra ir akvariumaibe enų ir rištinių kilimų aukuriuose laikomos sergan- dimai ant podiumo su įspū£jos ŽUVVS. Pacientus HgO - dingai išdėstytais darbais ,
_
_
ininėn atneša Žvejai arba Žtl“ informaciniais
įrašais ,
muose yra apie 20 amino rūgščių. Jų Ii-skersmuo siekė 13 centimetro, koto ilgis
augintojai
kurie SUgaVOSkambant ietuviškos moži žinąs, leicinas, mettoninas ir valinas
yra 1,5 centimetro ir 0,7 centimetro storis. To- .
J
°
labai reikalingi žmogaus organizmui. Miš-limesniam auginimui trukdė stiklinės mėgin-'arba pastebėjo ŽUVIS Sergant.koS ir dainų garSHmS..
ke baravykai, rudmėsės ir kiti geri grybai tuvėlio sienelės. Kepurėlės spalva beveik
-p
.... ^ .
. .
Be įvairių infekcinių arba Pavilijono scenoje mirga gausiai dygsta tik kas kelinti ar net kelio- normali.’ Antrosios darbų serijos profesolikti metai. Tuo tarpu sukultūrinti grybai rius nespėjo įvykdyti, mirė. Šie
darbai 4>aveldėtų
negalių,
ŽUVVS
liuojant šviesų ka eidoskogerai auga šiltnamiuose ar jiems specialiai užsimetė, ir daugiau apie baravykų augi-"
. ,
•
.
.
skirtose patalpose ne tik rudens, bet ir žie-nimą laboratorinėmis sąlygomis kol
kas
©rga dėl KOVOje SU KitOHUS pui Gintaro šokėjai vad. Ra
mos, net vasaros metu. Tai kodėl gi bara- negirdėti.
ŽUVimiS gautų Žaizdų (jOS sos .ukoševičiūtės, šoko po
vykai, rudmėsės ir kiti geri grybai neauBaravyko sporas
laboratorijoje sūdai- .. ,
ga grybams skirtose patalpose ar darže, ginti galima, bet sunkiai. Praeitų
metų llUiLLlSAOS j
avantiūras). Pa~
kelis kartus kasdien palydi kur nėra medžių, po kuriais jie auga miš-viename
„Valstiečių laikraščio" numery- Qjfai|<-» frnirMT? ir* fra i
.
ke! Ilgai ši paslaptis buvo žmogui visaije buvo išspausdinta žinutė
„Baravykai
.
o^na mi L Staškevičiaus ir pačios
nesuprantama, nors pievagrybius Prancūzi-darže". Autorius rašo, kaip reikia išsiau- dažnai ’’kelionių avarijos
vadovės.
Šokėjai pasirodė ,
joje augina nuo 1700 metų. Tik devynio-ginti šių puikių grybų darže be ypatingo.
.
.
dviejų pakartotinai ir parodos kon likto amžiaus pabaigoje mokslininkai nu-vargo. Tačiau įkalbant apie nurodytą tyri- b J
&
uii_ imd.
statė įdomų grybo ir medžio sugyvenimo nėtoją M. f ’
—
----L—.<
kfypti.mis. '“- eertiniame pastate kur atsi reiškinį, kurį pavadino mikorizę Tai toks kad ji neįsirengė baravykų
plantacijos,,
i. ba.i greita. plaukiančių zūvų lankė labai daug publikos .
reiškinys, kai požeminė baravyko (ir visų kaip teigia šios žinutės autorius, o p^čiakitų mikorizinių grybų) grybiena (micelis) me grybingiausiame ąžuoliniame
ne kuL'iOS
JP3.u“*Y
!/."'kurios
susidurdamos, susi- ai įĮ<o keletą kartų gražiai
besivystydama būtinai turi susirasti atitin- išsirinko devynias aikšteles po 100 kvadra- w
kamo medžio plonyčius, pačius jautriausius tinių metrų. Rudenį kiekvienoje šioje aikš-Žaloja
susidainavę ir pop.
dainų
šakniaplaukius. Po to ši grybiena lyg vo- telėje surinko ir susvėrė baravykus. PerTa'Dpi atsirado H o'O S lc^~
pynelę- Rasa ir Ina Lukošeratlnklis apsivynioja
šakniaplaukius, prisl- skaičiavus surinktų baravykų svorį hektarui
’
°
•>
glaudžia prie jų, sudaro glaudų, simbiozinį pagal atskirų aikštelių duomenis ji gavo: lanr* iOS
dėl kas Icart VIS la - vičiūtės, Rytis Bulota, pri kontaklą. Plonyčiuose grybienos hituose yru 33. 31 100. 220 ir 500
UŽtei'Šamų jūrą ,rande tardami dviem gitarom.
daug fermentų. Vien iš jų sugeba suar-ro- Vidutiniškai išeitų po 125 Kilogramus
J
dyti ulminę ir apokrininę rūgštis iki ulma- hektarui. O kiek dar buvo sukirmijusių! i
Šokėjai padarė
gerą pa
tų, kiti šiuos suardo iki azotinių ir fosfo- Ir aplamai, pastarasis skaičius — 500 kilogry-gramų
Daktaro Kalas.'lk1 HgOrŪ žangą ir nors vasaros metu
rinių medžiagų, kurių dalį sunaudoja grygramų — labai abejotinas. Zinutėje nurodybai, o žymiai daugiau jjų. sunaudoja me-tasis Lavrentjevo būdas yra taikomas pię uėje gydoma taipgi Dina”a‘ Ir nPrer>etavO ( tik DTieŠ pasi
ikorizės dėka
°
„
nurcptldvu ( un. pixvo
džiai. Nustatyta, kad' mikorizės
dėka me..... vagrybių auginimui. Taip paruošiant sub- ,
džiai įsisavina žymiai daugiau azoto, fos- stratą auginami tik pievagrybiai. O Ukrai- i
kuri 4 sveikata z.no - ro(įzms) -įdėtas jaune'S va kur ir
foro ir kalio, negu tie, kurie Šio reiškinio noje, kai
I i: h"?
:* Rusijoje
n..-..-.- vieną
- .pievagry
m3 laūal ■? ijl nes jo - -U - do vės ir šokėjų darbas bei
. .............................................
' "
Grel
nesudaro. Grybas savo partnerį aprūpinamų rūšį
vadina „baltuoju grybu",
ir augimą
skatinančiomis
medžiagomis, čiausial jis ten ir buvo auginamas.
goia.1. -'.a! - a -dėsią.1.
.-tsciplina veltui nenuėjo.

BARAVYKŲ
AUGINIMAS

toko

Audinių darbą demonstravo
jau
pasižymėjusios mūsų
Vaivorykštės
audėjos- G .
Montvilienė, D. Staskevičie
nė A. Kuncevičienė.Ir. Lu koševičienė, Aid. Čičiskienė
Karatė Čičinskaitė. Kaip ir
kitais atvejais,
lietuviams
pasirodant,
pubika labai
domėjosi,
klausinėjo Vi- AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS
siems buvo paaiškinta, kas
Rūta jau pradėjo savo vei
tik kuo domėjosi.
klos metus. Nariai renkasi
kiekvieną trečiadienį i vai .
Lietuvių Dienose malonu
Rugsėjo 14 d. , 2 vai. p. p .
pastebėti, padėjo budėti ir prasidės prancūzų kalbos
mūsų jaunieji- Rima Ginta ii
pamokos, taip pat ir kitokios
ir Živilė Jurkutės Asta Kli- pamokos
čiūtė, Kristina Niedvaraite ,
Išvyka į Putnamą yra nu
Karutė
Čieiskaitė,
Rūta
matyta rugsėjo 29-spalio 3
Žurkevičiūtė, Aras Piečaid. d, Registruotis prašome
tis ir Romas Staškevičius.
pas Julių Jurėną. tel:728-17
Jie sąžiningai ir su maloni
82, arba klubo patalpose.
ni. talkininkavo, pasipuošę
Kelionė ir pragyvenimas
taukiniais rūbais
vienam asmeniui*-? 75. Išvy
ka gali pasinaudoti ir svečiai
Malonu, kad lietuvių gru * P-Freidankienė.
Hildas
pė tokiomis svarbiomis pro Lapinienės motina sulaukė
gomis vis atrodo, randa bū - 80 m. amžiaus. Ta proga
du užimponuoti kai tuo tarpu Dainavos vasarvietėje buvo
keletą ankščiau pasirodžiu - atlaikytos pamaldos ir po jų
šių grupių jau ir visiškai at pasivaišinta H. ir Z. Lapinų
krito nuo parodos ir dalyva vasarnamyje.
vimo scenoje. Labai malonu * Susituokė Bostone dr. Albuvo matyti gerą būrį imusų
--- girdas Adomonis ir Kr. Baltautiečių atėjusių į tą paro - taitė; Cape CodeŠarūnas
dą -daugelis jų pakartotinai • Norvaiša su Asta Danisyte.
Be jų-visą tą darbą regalia- Jų vestuvėse ypač Norvaišos
riai atlikti ir reprezentuoti- be tėvų V. ir L. Girinių .O. ir
būtų žymiai liūdniau ir sun - H. Adomolių nemažai nuvykę
kiau. Minėtų grupių entuzi - buvo ir draugų ir giminių.

UCILO

PASINAUDOKITE ŠIA SPECIALIA TELEFONŲ KNYGA

Kailių siuvėjas

680 FRONTENAC ST. - MONTREAL. P.Q.

LE BOTTIN TĖLĖPHONIGUE DE VOTRE QUARTIER INC

portretai

YOUR DISTRICT TELEPHONE DIRECTORY INC.
3035, BOUL

(Storage)'

Highland Auto Body
611 Lafleur Ave., LoSolle.
0

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ

-

L ASSOMPTION- MONTRĖAL. QUE H1N 2H2 / TĖL 254-5302

Tel. 3 66-7281

IŠORES (Body) TAIS YM0

IR

DAZYmOv.BE! KITUS MECHANINIUS DARBUS.

•

PARDUODAMA NAUDOTOS MAŠINOS

T EL. 5 25- 3971.

- MONUMENTS MANUFACTURER
T0D0R0 & BIGRAS LTD.
6752 Sherbrooke Street East
Montreal, P.Q. HTN 1C9 • Tel. 255-4076

ir atsiimant
M. PHILIPPE IZZI

SKAMBINKIT

7725 George LaSalle

Geriausios patarėjas ir darbo atlikėjas jums gali būti stogdengys Guy
'Richardu kuri s jau seniai lietuviams patamaujo. D arba atl ieka sęžin ingai

- 365-7146

NETTOYEURS CLEANERS
____ c°J^°rnar 5aa>e7661-A CENTRALE
495-90e AVE
coln / corner Bayne 365-1143

tel. 389 - 057 1.

GUY
RICHARD
ROOFER------- COUVREUR

krikštynos

MAŽAMEČIAMS

kelnėms-

PAMINKLŲ GAMYBA

(Lietuviams duodame specialią nuolaida)

Savininkai V. Sušinskas & Šori

- vedybos -

SUKAKTUVĖS

Te I. 767-6183

6 396 B onn anf rn e Ave. V enkjn .Montreal.

azmą pakasė savieji apatija
Kitos dvi grupės, gymiai gau
sesnės narių skaičiumi buvo
pritrukusios budėtojų savo
dienoms, net ir geras atly
ginimas jų nepritraukė. Pa
vilijono vadovas atbėgo pas
lietuvių grupę, siūlydamas
atlyginimą,ir prašydamas .
ar nesutiktų leas iš mūs ą pabudėti. Jam pasisekė. " Aš
niekuomet neturėjau bėdos
su lietuvių g
k: mentaras. .
Dal.

)

29 55 Allard Street, Ville Emard
--------------- 7 6 6-2667.
PARDAVIMAS:
Chrysler • Monaco e Charger e Dodge o Dart
Sport • Swinger • Special • Sedan • Trucks

Jettė & Frėre Ltėe
Viskas moderniems nonoms !
2)
I

Visi kiti vandentiekio ir
šildymo taisymai ir nauji
įrengimai. Gazinių prie- Jį
maniu pardavimas ir iren- i
girnas. Atstovaujame —
Hydro - Quebec išnuomavrmui karšto vandens tiekimo. Veltui įkainavimas.

J

r^SS
y
4.

Plumbing & Heating kontroktor i us.

140 - Ze AVENUE
L) V366-0330
LASALLE,
1977. IX. 14

Mechanizuotos

vandens kanalo. Tel. 365- 3364.

7 psi.

NL REIKALAI
PRENUMERATOS REIKALAI
Nevarginome
skaitytojų
per gražųjį vasaros laiką
paraginimais užsimokėti už
laikraščio prenumeratą.Suprantame, kad atostogų lai
kas pareikalauja daugiau iš
laidą įvairioms
išvykoms,
tai tokia maža išlaidą, kaip
prenumerata, kai kam užsi
miršo arba atrodė neverta
dėmesio. Tikime, kad orui
rudenėjant ir sugrįžus iš va
sarviečių bus palankiau pa
mąstyti ir apie kas savaitę
atsilankantį svečią- laikraš
tį.
Tiesa sakant, yra jautrių
skaitytojų, dalis gal net perjautrių, kurie tučtuojau re
aguoja į bet kokį administra
cijos nusisk'indimą ir nebū
dami atsilikę - prisiunčia
prenumeratos mokestį.

Bet kai kuriems .nasisk'indimas šioje skiltyje arba
prisiųstas priminimas, ar
net ir raginimai kelis me tus užsilikusią prenumeratą
užsimokėti , mažai jaudina .
Jie vis didina skolą ir ap
sunkina administracijos dar
bą. Kartu apsunkina ir laik
raščio finansinius įsiparei
gojimus, nes jų neatsilyginta
prenumerata buvo įskaityta
laikraščio pajamų sąmatoje.
, Kai kurie skolininkai mė
gina teisintis, kad laikrašti s
vėlai skaitytoją pasiekia ir
pan. Šią aplinkybę supranta-,
me, bet ji nepriklauso nuo
leidėjų, tad administracijai
telieka raginti skolą sutvar
kyti. ..
Esame įsitikinę, kad JAV
ir Kanados paštų nerangu
mai pasitaisys, įvedus auto
matišką skirstymą.
NL

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" liaujam skaitytojui
tik už SS.00 metams 1

j

j

i

I

Prašome iškirpti ir prisiųsti

Įsu virį nurodytu
prenumeratos

*' P (tvardė ir vardas)

.

mokesčiu.

t

'Tikslus adresas)

1

_____________ ’_______ i
____________________ „J

ŽYGIS-DEMONTRACIJA
UŽ ŽMOGAUS TEISES
Š m rugsėjo 24 d. Wa
shingtone įvyks demcstra
tracijos už Paba> t.jo tautų
Žnicgajs Teises
Šio Žygio-demonstrac-jų tikslas yra iškelt Pa
balt jo tautų bylas tarptau t nės po iti.fos scenoje Yra
svarbu kad kraštą' sus renantys Belgrade ž'otų kad
Sov Sąjunga nesilaiko Het
s'nk'o sutartes r jos užm tuose
kraštuose Žmogaus
Teisės yra pažeistos.
Tegu šis žyg s užtikrna
pasauliu- kad Pabaltijo tau
tos dar tebekovoja už saviva dą '.r la svę .

Rugsėjo 24 d šešta de
ni o programa:
incol Memor ai A kštėje
11:00 v r - spaudos konfe renc ja
12:00-3:00 p.p,-demostra cijos(kalbos. meninė pro
grama.
Vakare organizuojam šo
kiai.
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga v sų prašo pris.dėti
savo dalyvavimu ar finansi
ne parama prie šio Žygio
Susidomėję vykt: į Washigtoną skubiai skamb nki te Rasai _ukoševičiūtei tel:366-1210.

NL gegužinės dalyviai, iš kairės: valdybos žmonės — J. K. Petruliai,
P. Klezas, J. šiauČiulis; toliau — J. G. Oscilai ir T. Laurinaitis ir de
šinėje — E.Klezienė, Keršiai, Pileckiai.V.Pukteris ir B. Kirstukas.
Nuotr. Pr. P aukštaičio *

ESTRADINĖ DAINININKĖ

Aušros Vartų parapijos
salėje,
spalio 16 d. , įvyks
aukšto lygto estradinės mu
zikos koncertas. Į Montre
al! atvyksta žinoma daini
ninkė Violeta RAKAUSKAIT Ė. JI pradėjo savo kūrybi
nį estrados dainininkės kelią
Lietuvos Televizijoje, tebestudljuodama Vilniaus Uni
versitete. JI koncertavo su
Lietuvos televizijos Ir radi
jo lengvosios muzikos or
kestru Trimitu. Solistė taip
pat savo koncertais aplankė
Lenkiją Ir Čekoslovakiją.
Prieš kelis metus atvykusi
į Vakarų Vokietiją, Violeta
nesiskiria su daina: Jos dai
nos skamba Vakarų Vokieti
joje, Italijoje, Prancūzijoje ,
jAV-se Ir Kanadoje/kur bu
vo Išleista jos plokštelė/.
Sugrįžusi antrą kartą į
Siaurės Ameriką, VloletaRakauskattė aplankys Kanados

Pompano Beach, Florida
,

Suite 600

Telephone (305) 943 - 3020

DR. V. GiRlUNIENĖ

DR. A. O. JAUGELIENĖ

____________ TEL. (6 13)

AKTYVAI — virš 12 milijonų
KASOS VALANDOS:
Pirmadieniais

10 - 3

Antradieniais

10 - 3

10 - 8

Penktadieniais

10-8

Virs 70 m. amžiaus vyras aaitlys ieško

irgi vieni Sos, nevyresnės tarp 55-65 m.
amžiaus moters >gami nti maistcj abiems
ir ki ti em S; menk i em s namų ruosos dar»
bams Galinti susikalbėti ir angliukai.
Skambinti 733’ 70 16.
(Galima kalbėti ir lietuviškai)

★ Buick ★ Astre

400 1

999 College St.. Toronto, Ont.
ro*) O/lftA
M6H 1A8
• Tel. 532-3400

T reč'iadieniais

lE^KO ŠEIMININKĖS

225

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

Ketvirtadieniais

• MŪSŲ FIRMA NUOŠIRDŽIAI.
IR SU IŠIMTIMI JUMS,
PASITARNAUS I

• UŽEIKITE I ĮSITIKINKITE Į
PASINAUDOKITE I

Šeštadieniais
Sekmadieniais

iždaryta

9- 1
9.30- 1

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų
pensijų ir namų s-tas
taupomqsias s-tas
depozitų-čekių s-tas

DUODA PASKOLAS:
asmenines
nekiln. turto
investacines

9%
7%
6%

91/2%
9!4%
10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.
Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000,
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---iki $10,000.
Parduodame "American -Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.
•
Mūsų tikslas ---- ne
PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBE

3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

-Manageriu
_______ LEO GUREKAS__________

muu montrea! west automobile
1 1 WESTMINSTER SOUTH

814%

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

PASIKALBĖKITE SU

WALTER

1410 GUY STREET
SUITE 11-12
MONTREAL P-Q.

5330 L Aiio^piiCN Blvd.
Montreal,

255-3535

designing p a t o r n a v i m o s.
Swimming Pool stoty b o( 10 y e or guaranty).

489-5391

LEFEBVRE & ROBERT

Dantų gydytoja

Dantų gydytoja

Tel.

Enginering &
IN - GROUND

• NEŠIT! KETINAI GEROS SĄLYGOS
AUTOMOBILIUI ĮSIGYTI I ‘

33062

Tel: 866-8235, namų 4 88-8528

e
□

PRIVATI INDUSTRINE IR KOMERCINĖ STATYBA,
darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

La Salle- Tel. 365-8619.

Pontiec

( Jono* Grigelis)
717 South Ocean Boulevard

1440 rite Ste-Cathevine O u est

•

ISNUOMUOJ AMAS Shkombarlo
butas naujame name su elektros
apšildymu, 1646 Marle Clolre,

• NERIBOTAS PASIRINKIMAS VARTOTŲ
IR NAUJŲ AUTOMOBILIŲ I

ESORT MOTEL

Dantų gydytojas
— e —

• Rūta Stankevičiūtė ir Ina
Lukoševičiūtė ilgojo savait
galio dienomis, esant daugiau
lankytojų Man & His World ,
kaip betuvaitės tautiniais rū
bais patarnavo 20 Nations —
20 Cultures pavilijone._______

MONTREAL WEST
AUTOMOBILE

Sales Manager
(Lietuvis atstovas)

Dr. J Mališka

Ir JAV lietuvių kolonijas ,
koncertuodama Ir Kanados
Lietuvių Dienose, Londone.
Sekime pranešimus spaudo
je Ir susitikime su žymia
mūsų dainininke
Montre-alyje. . .
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Sąjunga, Montreallo Sk.

W. LAPENAT
GENERAL CONSTRUCTION REG’D.
79 Woodfield Drive, Ottawa, Ont.

TRUMPA B. Sc.

LES IMMEUBLES

mainviile - poirier s

Tel. 932- 6662, namų 737-968 1.

REALTIES

Dr. A.S. Popieraitis
R.Ą.. M.D., C.M., M.Sc., L.M.C.C-, E.R.C.S.fO

Medical Arts Building,
1538 Sherbrook St. West,
Suite 215, Montreal 109, Que.

Pirkti or parduoti namus, žemes sklypus ar kitą neki Ino jama.'
turtą Laurentians kalnuose, Montreolyje ar kur kt. kreipkitės
795 Šte Adele Blvd., Ste-ADELE, P.Q. - Tel. 229-3186 Tiesiogine tel. linija iš Montreolio — 430-3516.

Tel. 931 -40 24

PHARMACIENS

© Royal Trust ®
PHARMACISTS

M. CUSSON - R. GENDRON
PHARMACIENS
Ou vert 9 a.m. d-to 10 p.m. Open,
Samedi: 9 a.m. d 9:30 p.m.
Dimanche: 10 a.m. d 9:30 p.m.
Livrai son gratuite - Free delivery
Skubus ir nekainuojantis pristatymas

366-9742

**

nu

Atstovas J. Skučas,
6966 Terasse Sagamo, Montreal, Que. HIS 2G1.
Tel. 354-0360, namu 722-9663.
PATARNAVIMAS NEKILNOJAMO TURTO
PIRKIME - PARDAVIME
( Specialybė— sklypai ir žemė )

7635 CEMTRALE
____ j 70*3 C.HTH4U

4e AVENUE

363-3887

301-1282 IDKCORATION) Į_________

GALVOJATE PIRKTI AR PARDUOTI?
Į NAMAI - APARTMENTAI - ŽEMĖ - PASKOLOS Į

ADVOKATAS

R.JI. Išganaitis, ba, bcl
216 St. Paul W., Montreal, P-QTel: 288-6316, namę -658-5513

D. N.

8 ALTRUKON/S

f

Sylka Realties Inc.
=
445 Jean Talon West, Suite 305
Tel: 273-9181 - 2-3, Res. ^37-0844.
Foto M.L.S.
Montreal, Que.

Sistema.

»

----—
NOTARAS

J. BERNOTAS, B.A., B.C.L.
Suite 627, 3 Place Ville Mari
Montreal, Quebec H 3B 2E3
Tel. (5 14)871-1430

ADVOKATAS

J.P. MILLER,B.A_, B.C.L.
168 Notre Dame Street E.^uite 205.
Tel: 866-2063; 866-2064

8 psl.

aukštos kokybės ir prieinamomis kainomis.
e Didelis pasirinkimas ir malonus patarnavimas.

365-0505

7626, rue Central St.,Ville LaSalle

—

e Užeikite ir įsitikinsite, kad įmonėje baldai yra

Žemiausios kainos!

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA
6695 — 35th Avenue, Montreal 409
tel.727-3120 Namų 376-3781
A g_e n t ū r a veikia nuo 1945 m.

Albertas N O R K E L.l 0 N A S , B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių,
atsakomybės, gyvybės draudimas

Alontreulio Lietiniu Kredito Unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL,QUE-H4E 2A8,
Telefonas: 766*5827
MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
6.0%
Taupomąsias s-tas
7.5%
Už pensijų planą
8,5 %
Terrain, ind. 1 me t am s 8,75%
Terrain, ind. 2 metams 8,75 %
Ten-ttin, ind. 3 metams 9,0%
Duoda nemokama, gyvybės apdraudą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines
10,5%
Nekiln. turto
10,0%
Čekių kredito
12.0%
Investacines nuo 10.5%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 Iki
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki Į2.45 v. Sekmadieniais nedirbame
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v.^vakaro.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

